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	 ในนามของคณะกรรมการสถานศึึกษาข้�นพ้ื้�นฐาน	โรงเรียนสตรีราชิินทิูิศึ	ขอแสดงความยินดีก้บท่ิานผูู้�อำานวยการ 

คณะคุณครูและบุคลากรทีิ�เกษียณอายุราชิการในปีี	๒๕๖๔	นี�	การครองงานมาจนอายุครบเกษียณถ้อว่าเป็ีนผูู้�ทีิ�มีความ

มุ่งม้�นอยา่งสูงยิ�ง	ท้ิ�งยง้ร่วมปีฏิิบ้ติงานในหน�าทีิ�ร้บผิู้ดชิอบอย่างเต็มกำาล้งความสามารถ	ด้งจะเห็นได�จากช้ิ�อเสียงของ

โรงเรียนสตรีราชิินูทิิศึทีิ�เป็ีนทีิ�ยอมร้บมาร่วมศึตวรรษ	 ในด�านการบริหาร	 การสอนและอบรมให�น้กเรียนเป็ีนคนดี	 

คนเก่ง	 มีความรู�ความสามารถเติบโตเป็ีนผูู้�ใหญ่่ทีิ�มีคุณภาพื้	 เป็ีนกำาล้งสำาค้ญ่ในการพ้ื้ฒนาส้งคมและปีระเทิศึชิาติ 

ตลอดมา	ด้งน้�นการเดินออกจากร้�วสตรีราชิินูทิิศึของทุิกท่ิานในคร้�งนี�	จึงเป็ีนการเดินออกไปีอย่างทิรงเกียรติและสง่างาม

	 โอกาสนี�	ขออำานาจคุณพื้ระศึรีร้ตนตร้ย	และสิ�งศ้ึกดิ�สิทิธิิ์�ท้ิ�งหลายทีิ�ท่ิานเคารพื้น้บถ้อ	ได�โปีรด

อำานวยพื้รให�ทุิกท่ิานปีระสบความสุข	ความเจริญ่	มีสุขภาพื้พื้ลานาม้ยสมบูรณ์แข็งแรงตลอดไปี

 

(ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  นามมหาจักร)

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขัั้�นพ้ื้�นฐาน

โรงเรียนสตรีราชิ่น้ทิศ อุุดรธานี

	 สิ�นเด้อนก้นยายนของทิกุปีี	จะเปีน็เด้อนสดุทิ�ายของการทิำางานของพื้วกเราทิกุคน	ทีิ�ปีฏิิบ้ติงานในหนว่ยงาน

ภาคร้ฐ	 ซึึ่�งถ้อได�ว่าเป็ีนไปีตามระบบหร้อหล้กธิ์รรมชิาติทีิ�เคยร่วมปีฏิิบ้ติก้นมา	แต่ปีีนี�เป็ีนปีีทีิ�ทุิกอย่างมีความผู้้นแปีร

ไปีสู่ทิิศึทิางทีิ�ผิู้ดปีกติท้ิ�วโลก	ทีิ�ไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ�นในส้งคมเรา	ด้งทีิ�ทุิกๆ	ท่ิานทิราบอยู่แล�วน้�น

	 ด้งน้�นในปีีนี�	 ถึงแม�ว่าพื้วกเราไม่ได�จ้ดกิจกรรมมุฑิิตาจิตตามปีระเพื้ณีทีิ�ดีงามทีิ�เคยปีฏิิบ้ติมาก็ตามแต่ผู้ม 

มีความเช้ิ�อม้�นในคุณงามความดีทีิ�ทิรงคุณค่า	 ทีิ�ทุิกท่ิานได�ปีฏิิบ้ติก้นมาอย่างต่อเน้�อง	 ตลอดชิีวิตการทิำางาน	 ถึงแม� 

พื้วกเราจะอยู่	ณ	แห่งหนใดก็ตาม	เราย้งมีความร้ก	ความผูู้กพ้ื้น	และสิ�งดีๆ	มอบให�ก้นและก้นเสมอ	ตลอดเวลาจนกว่า

ชีิวิตจะหาไม่

	 ทิ�ายสุดนี�	 ด�วยบุญ่กุศึล	 คุณงามความดีทีิ�พื้วกเราได�ร่วมก้นสะสมมา	 และด�วยบุญ่บารมีของสิ�งศ้ึกดิ�สิทิธิิ์� 

ท้ิ�งหลาย	ทีิ�พื้วกเราเคารพื้น้บถ้อ	จงดลบ้นดาล	ปีระทิานพื้ร	ให�ผูู้�เกษียณอายุราชิการในปีีนี�	ทุิกท่ิาน	มีสุขภาพื้กาย	ใจ	 

ทีิ�แข็งแรงและมีความสุขตลอดไปี	ด�วยเทิอญ่

ด�วยรักและผู้้กพัื้น

(นายสมัคร  จันทสาร)

นายกสมาคมผู้้�ปกครอุงและคร้โรงเรียนสตรีราชิ่น้ทิศอุุดรธานี

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  นามมหาจักร
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขัั้�นพื้้�นฐานโรงเรยีนสตรีราช่น้ิทิศ

นายสมัคร  จันทสาร
นายกสมาคมผู้้�ปกครองและคร้โรงเรียนสตรีราช่ิน้ทิศอุดรธานี

คำานิยม คำานิยม
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	 งานร้บราชิการ	ค้อ	งานร้บใชิ�ปีระชิาชินและสนองงานใต�เบ้�องพื้ระยคุลบาทิเจ�าฟ้้าเจ�าแผู้น่ดนิ	เป็ีนงานทีิ�มีเกยีรติ 

มีศ้ึกดิ�ศึรี	มีความม้�นคง	ขอแสดงความยินดีก้บผูู้�เกษียณอายุราชิการทุิกท่ิาน	ทีิ�ท่ิานได�ทิำางานสนองคุณแผู่้นดิน	จนถึง

ว้นทีิ�ทิางราชิการได�กำาหนดให�พ้ื้กผู่้อน	ค้อ	ว้นทีิ�	๓๐	ก้นยายน	ของทุิกปีี	ปีีนี�ท้ิ�ง	๑๒	ท่ิาน	จะได�หยุดพ้ื้กผู่้อน	ขอแสดง

ความยนิดทีีิ�ท่ิานปีระสบความสำาเร็จในการปีฏิิบ้ติหน�าทีิ�จนเข�าสู่เส�นช้ิยได�อยา่งสงา่งาม	หล้งจากนี�ทุิกทิา่นจะไมมี่ภาระ

ให�อยู่ในกรอบในระเบียบวิน้ยทิางราชิการอีกแล�ว	 ท่ิานจะมีเวลาในการดูแลสุขภาพื้ของตนเอง	 มีเวลาทิำาในสิ�งทีิ�ท่ิาน

ต้�งใจไว�	แต่ย้งไม่ได�ทิำา	

	 ขอให�ทุิกท่ิานมีความสุขและสุขภาพื้แข็งแรง	ได�ร้บทุิกสิ�งทุิกอย่างตามทีิ�ท่ิานต้�งใจปีรารถนาไว�	ยง้มีงานอ้�นๆ

ทีิ�เป็ีนปีระโยชิน์ต่อตนเองและส้งคม	 ทีิ�ไม่ใช่ิงานราชิการรออยู่อีกมากมาย	 ขอให�ทุิกท่ิานมีความสุข	 หล้งเกษียณ	 

และพื้บก้นเม้�อโรงเรียนสตรีราชิินูทิิศึ	มีกิจกรรมอ้นเป็ีนปีระโยชิน์ของชิาวเหล้องฟ้้าคร้บ

                                            ว่าที�ร�อุยตรี  

(สมประสงค์  วงษ์อุุบล)

ผู้้�อุำานวยการโรงเรียนสตรีราชิ่น้ทิศ

ว่าที�ร�อยตรีสมประสงค์  วงษ์อุบล
ผู้้�อำานวยการโรงเรียนสตรีราช่ิน้ทิศ

คำานิยม

	 ก่อนอ้�นต�องขอแสดงความยนิดีก้บคุณครทีูิ�เกษียณอายรุาชิการ	ปีระจำาปีี	๒๕๖๔	ทุิกท่ิาน	ทีิ�ท่ิานมคีวามวิริยะ

อุตสาหะ	ต้�งใจปีฏิิบ้ตหิน�าทีิ�มาจนครบวาระการเกษียณอายรุาชิการ	การเกษียณอายรุาชิการถ้อได�ว่าเป็ีนวิถทีิางราชิการ	

กระผู้มต�องขอบคุณคุณครูทุิกท่ิานทีิ�ได�ต้�งใจส้�งสอนอบรมลูกศิึษย์ให�เป็ีนคนดี	 ท้ิ�งต่อตนเอง	 ครอบคร้ว	 ส้งคม	 

และปีระเทิศึชิาติ	เพื้ราะอนาคตของส้งคมและปีระเทิศึชิาติขึ�นอยู่ก้บเยาวชิน	หร้อได�ร้บการส้�งสอน	อบรม	จากคุณครู

ทุิกท่ิาน	 ท่ิานจึงถ้อได�ว่าเป็ีนปูีชินียบุคคลทีิ�ควรได�ร้บคำาขอบคุณ	 คารวะ	 และยกย่อง	 ในโอกาสทีิ�คุณครูทุิกท่ิาน 

ได�มีโอกาสทีิ�จะได�พ้ื้กผู่้อนหล้งจากตรากตรำา	 ทิำาหน�าทีิ�วิศึวกรสร�างคน	 ตลอดจนทิำาหน�าทีิ�เจียระไน	 จนเป็ีนคนทีิ�มี

คุณภาพื้ของปีระเทิศึชิาติมาตลอดระยะเวลาร้บราชิการ	 ก็ขอให�ทิุกทิ่านได�ใชิ�เวลาหล้งเกษียณอายุราชิการ	 พ้ื้กผู่้อน

อย่างเตม็ทีิ�และหากมโีอกาสทีิ�โรงเรียนจะได�ขอความรว่มม้อจากบคุคลทีิ�มีปีระสบการณอ์ยา่งทิกุทิา่น	หว้งเปีน็อยา่งยิ�งวา่

ทุิกท่ิานจะกล้บมาและเต็มใจให�ความร่วมม้อก้บโรงเรียน	ผู้มต�องขอขอบคุณทุิกท่ิานเป็ีนอย่างสูงล่วงหน�ามา	ณ	โอกาสนี�

	 ทิ�ายสุดนี�	 ผู้มขออารธิ์นาสิ�งศ้ึกดิ�สิทิธิิ์�ในสากลโลก	 ในจ้งหว้ดอุดรธิ์านี	 ในโรงเรียนสตรีราชิินูทิิศึและทีิ�ท่ิาน

เคารพื้น้บถ้อ	 จงดลบ้นดาลให�ทุิกท่ิานมีแต่ความสุข	 ความเจริญ่	 มีสุขภาพื้พื้ลานาม้ยสมบูรณ์แข็งแรงแคล�วคลาด 

จากภย้นตรายท้ิ�งปีวง	ตลอดไปีเทิอญ่

(นายสุรเช่ษฐ์  ภาคำา)

รอุงผู้้�อุำานวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นายสุรเช่ษฐ์  ภาคำา
รองผู้้�อำานวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

คำานิยม



กษิิณาลััย ร้้อยดวงใจ ผููกพััน วันเกษีิยณ
ที่่�ระลึึกในงานเกษี่ยณอายุราชการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โรงเรียนสตรีราชินูที่ิศ อำาเภอเมืือง จัังหวััดอุดรธาน่

กษิิณาลััย ร้้อยดวงใจ ผููกพััน วันเกษีิยณ
ที่่�ระลึึกในงานเกษ่ียณอายุราชการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โรงเรียนสตรีราชินูทิี่ศ อำาเภอเมืือง จัังหวััดอุดรธาน่

76

ด�วยความเคารพื้ รุ่นพีื้�ทุกท่าน

	 หน�าทีิ�เกี�ยรติยศึ	 ช้ิ�อเสียง	 คุณงามความดี	 ถึงกำาหนดครบวาระอ้นยิ�งใหญ่่และสง่างามของพีื้�ๆ	 แล�ว	 

แม�วางชิอล์ก	 วางปีากกา	 ใช่ิจะวางความเปี็นครู	 ขอเชิิดชูิเกียรติไว�ในใจพื้วกเราเพื้ราะห้วใจเต็มร�อย	 ด�วยความร้ก 

และความผูู้กพ้ื้นพีื้�ๆ	ทุิกท่ิาน

	 บ�านหล้งนี�	(ร.น.)	ย้งมีร้ก	อุ่นไอร้ก	จากน�องๆ	พื้ร�อมต�อนร้บทุิกท่ิาน	ทีิ�กล้บมาเยอ้น	ขอให�ทุิกท่ิานเกษียณ

อย่างเกษมสำาราญ่	จงอิ�มเอม	ในห้วใจบริสุทิธิิ์�ดุจเยาว์ว้ย	เหม้อนเกิดใหม่และปีลอดโรค	ปีลอดภ้ย	ตลอดไปีเทิอญ่

ด�วยความเคารพื้รักและคิดถึง

(นายสำาเนียง พิื้ลาโสภา)

รอุงผู้้�อุำานวยการกลุ่มบริหารวิช่าการ

นายสำาเนียง  พื้ิลาโสภา
รองผู้้�อำานวยการกลุ่มบริหารวิช่าการ

คำานิยม

	 ในชีิวิตการทิำางานของข�าราชิการครู	 ทีิ�ได�ร้บราชิการมาจนเกษียณอายุราชิการน้�น	 ถ้อได�ว่าเป็ีนหล้กช้ิย 

แห่งชีิวิต	 เป็ีนความสำาเร็จของการทิำางานทีิ�ภาคภูมิใจเป็ีนอย่างยิ�ง	 เพื้ราะตลอดระยะเวลาในชิีวิตการทิำางาน	 ท่ิานได�

ร่วมคิด	ร่วมทิำา	ร่วมสร�าง	ร่วมพ้ื้ฒนา	อุทิิศึเวลา	ทิร้พื้ย์สิน	ความสุขส่วนต้ว	ให�ก้บงานราชิการ	ให�ความรู�	ส้�งสอนเด็ก

จนจบมาหลายรุ่น	เป็ีนกำาล้งของชิาติในอนาคต	ทุิกท่ิานมีความสามารถในทิกุๆ	ด�าน	อุทิิศึตน	ด�วยความวิริยะอุตสาหะ	

เสียสละ	มีความร้บผิู้ดชิอบ	เป็ีนบุคคลทีิ�ควรเอาแบบอย่างและยกย่องคุณงามความดีของท่ิาน

	 ในโอกาสนี�	 ขออารธิ์นาคุณพื้ระศึรีร้ตนตร้ยและสิ�งศ้ึกดิ�สิทิธิิ์�ท้ิ�งหลาย	 ทีิ�เคารพื้น้บถ้อ	 จงมาปีกปีักษ์ร้กษา	 

และดลบ้นดาลให�	ว่าทีิ�ร�อยตรีสมปีระสงค์	วงษ์อุบล	ผูู้�อำานวยการโรงเรียนสตรีราชิินูทิิศึ	คุณครูสุรภี	นามเสนา	คุณครู

ศึศึวรรณ์	เคร้อสุคนธ์ิ์ธิ์นา	คุณครูศิึริมา	พูื้นศึรี	คุณครูนุชิรินทิร์	พูื้ลศิึริ	คุณครูปีราณีต	โต๊ะชิาลี	คุณครูนงเยาว์	ร้กการ	

คุณครูร้ศึมี	มานะ	คุณครูท้ินสม้ย	เสียงลำ�า	คุณครูจารุว้ติ	บรรเลงรมย์	คุณครูหนูนาถ	พื้ลนิโคตร	และนายสนอง	คำาหอม 

ลูกจ�างปีระจำา	พื้ร�อมท้ิ�งครอบคร้ว	ดำารงชีิวิตหล้งเกษียณอย่างมีความสุขร่มเย็น	 สุขภาพื้พื้ลานาม้ยสมบูรณ์	แข็งแรง	 

มีชีิวิตยน้ยาวเป็ีนร่มโพื้ธิิ์�	ร่มไทิร	ให�ก้บน�องๆ	ตลอดไปีเทิอญ่

รักจากใจ

(นางสุธิดา  ตาทิพื้ย์)

รอุงผู้้�อุำานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสุธิดา  ตาทิพื้ย์
รองผู้้�อำานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

คำานิยม



กษิิณาลััย ร้้อยดวงใจ ผููกพััน วันเกษีิยณ
ที่่�ระลึึกในงานเกษ่ียณอายุราชการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โรงเรียนสตรีราชินูทิี่ศ อำาเภอเมืือง จัังหวััดอุดรธาน่
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	 เน้�องในโอกาสทีิ�ท่ิานผูู้�อำานวยการและคุณครูอีก	๑๑	ท่ิาน	และลุกจ�างปีระจำา	๑	ท่ิาน	ได�เกษียณอายุราชิการ	

ในปีี	 ๒๕๖๔	 ดิฉ้ันขอแสดงความยินดีและช้ิ�นชิมทุิกท่ิาน	 ทีิ�ได�ทุ่ิมเทิ	 เสียสละท้ิ�งแรงกายแรงใจ	 อุทิิศึเวลาให�ราชิการ	 

มีความขย้นหม้�นเพีื้ยร	 วิริยะ	 อุตสาหะในการปีฏิิบ้ติงานอย่างดีเยี�ยม	 เป็ีนแบบอย่างดีให�ก้บเพ้ื้�อนครูและลูกศิึษย์	 

ได�สร�างผู้ลงานทีิ�เป็ีนปีระโยชิน์แก่โรงเรียนสตรีราชิินูทิิศึแห่งนี�	น้บเป็ีนบุคคลทีิ�มีคุณค่าสมควรได�ร้บการยกยอ่ง	สรรเสริญ่	

ผูู้�เกษียณอายุราชิการทุิกท่ิานจะคงอยูใ่นใจของผูู้�บริหาร	คณะครูและน้กเรียนตลอดไปี

	 ขออำานาจคุณพื้ระศึรีร้ตนตร้ย	 และสิ�งศ้ึกดิ�สิทิธิิ์�ทีิ�ท่ิานเคารพื้น้บถ้อ	 โปีรดปีระทิานพื้รให�ท่ิานปีระสบแต่ 

ความเจริญ่	สุขภาพื้แข็งแรง	ปีลอดโรค	ปีลอดภ้ยจากโควิค	และมีความสุขหล้งชีิวิตเกษียณอายุราชิการ

 

(นางภัทรพื้ร  พัื้นธุวาปี)

รอุงผู้้�อุำานวยการกลุ่มบริหารทั�วไป

นางภัทรพื้ร  พื้ันธุวาปี
รองผู้้�อำานวยการกลุ่มบริหารทั�วไป

คำานิยม

กษิิณาลััย ร้้อยดวงใจ ผููกพััน วันเกษีิยณ
ที่่�ระลึึกในงานเกษี่ยณอายุราชการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โรงเรียนสตรีราชินูที่ิศ อำาเภอเมืือง จัังหวััดอุดรธาน่
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ทำาเนียบ
ผู้้�เกษียณอายุราช่การ

โรงเรียนสตรีราชิินูทิิศ อำำ�เภอำเมืือำง จัังหวััดอำุดรธ�นีี



 วัน/เด้อุน/ปีเกิด ๒๘	กุมภาพ้ื้นธ์ิ์	๒๕๐๔	

 วัน/เด้อุน/ปีที�รับราช่การ	 ๑๒	พื้ฤษภาคม	๒๕๒๖

 วุฒิิการศึกษา	 การศึึกษามหาบ้ณฑิิต	สาขาการบริหารการศึึกษา

 เคร้�อุงราช่อิุสริยาภรณ์ที�ได�รับ	 เหรียญ่จ้กรพื้รรดิมาลา	(ร.จ.พื้),	ทิวิติยาภรณ์ชิ�างเผู้้อก	(ทิ.ชิ.)

ผู้ลงานที�ภาคภ้มิใจหร้อุรางวัลที�ได�รับ

	 -	 โรงเรียนมาตรฐานสากล	(Obec	QA)	

	 -	 โรงเรียน	SCQA	ระบบดูแลช่ิวยเหล้อน้กเรียนระด้บปีระเทิศึ	

	 -	 สถานศึึกษาทีิ�มีระบบกลไกการบริหารจ้ดการคุณภาพื้และมาตรฐานการศึึกษา

	 	 เพ้ื้�อการปีระก้นคุณภาพื้ระด้บดีเด่นปีี	พื้.ศึ.	๒๕๖๒

	 -	 โครงการสอบเรียนต่อในระด้บอุดมศึึกษาอยู่ในอ้ตราทีิ�สูงของภาคตะว้นออกเฉีัยงเหน้อและระด้บปีระเทิศึ

	 -	 ผู้ลการปีระเมินรอบ	๓	ของ	สมศึ.	อยู่ในระด้บยอดเยี�ยมท้ิ�ง	๔	ด�าน

ขั้�อุคิดในการทำางานที�อุยากฝากถึงรุ่นน�อุง 	ลิ�นและฟั้นเกิดไม่ห่างก้น	แต่ฟั้นม้กจะห้กก่อนลิ�น

ที�อุย่้หลังเกษียณอุายุราช่การ 	๔๒๘/๑	หมู่	๔	ต.บ�านจ้�น	อ.เม้องอุดรธิ์านี	จ.อุดรธิ์านี	๔๑๐๐๐

หมายเลขั้โทรศัพื้ท์/line ID/Facebook 	๐๘๗-๘๖๒๓๔๕๘

ตำำ�แหน่่ง ผู้้�อำำ�น่วยก�รโรงเรียน่
วิทยฐ�น่ะ ผู้้�อำำ�น่วยก�รชำำ�น่�ญก�รพิิเศษ (คศ.๓)

ว่าที�ร�อยตรี

 
วงษ์อุบล
สมประสงค์

กษิิณาลััย ร้้อยดวงใจ ผููกพััน วันเกษีิยณ
ที่่�ระลึึกในงานเกษี่ยณอายุราชการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โรงเรียนสตรีราชินูที่ิศ อำาเภอเมืือง จัังหวััดอุดรธาน่

กษิิณาลััย ร้้อยดวงใจ ผููกพััน วันเกษีิยณ
ที่่�ระลึึกในงานเกษี่ยณอายุราชการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โรงเรียนสตรีราชินูทิี่ศ อำาเภอเมืือง จัังหวััดอุดรธาน่
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กษิิณาลััย ร้้อยดวงใจ ผููกพััน วันเกษีิยณ
ที่่�ระลึึกในงานเกษี่ยณอายุราชการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โรงเรียนสตรีราชินูที่ิศ อำาเภอเมืือง จัังหวััดอุดรธาน่

กษิิณาลััย ร้้อยดวงใจ ผููกพััน วันเกษีิยณ
ที่่�ระลึึกในงานเกษี่ยณอายุราชการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โรงเรียนสตรีราชินูทิี่ศ อำาเภอเมืือง จัังหวััดอุดรธาน่

1312

ว่าที�ร�อยตรีสมประสงค์  วงษ์อุบล

ผู้้�อำานวยการโรงเรียนสตรีราช่ิน้ทิศ

 สม ศักดิ�สมเกียรติกล�า  เกรียงไกร

ประสงค์  สร�างสตรีไทย ค่าลำ�า

วงษ์  ล้อเล้�องขั้จรไกล ดีเด่น  แท�เอย

อุบล ดอกบัวบานยำ�า เปรียบพื้�นช่ลธาร



นามเสนา
นางสุรภี

 วัน/เด้อุน/ปี ๙	ธ้ิ์นวาคม	๒๕๐๓	

วัน/เด้อุน/ปีที�รับราช่การ	 ๕	มิถุนายน	๒๕๒๕	

วุฒิิการศึกษา	 ปีริญ่ญ่าตรี

เคร้�อุงราช่อิุสริยาภรณ์ที�ได�รับ	 ทิวีติยาภรณ์ชิ�างเผู้้อก	(ทิ.ชิ.)

ผู้ลงานที�ภาคภ้มิใจหร้อุรางวัลที�ได�รับ	 ปีฏิิบ้ติหน�าทีิ�เป็ีนเวลา	๓๙	ปีี

ขั้�อุคิดในการทำางานที�อุยากฝากถึงรุ่นน�อุง	 “การผู่้อนปีรนและเอ้�ออาทิร”

ที�อุย่้หลังเกษียณอุายุราช่การ	 ๗๑/๑	ม.๖	ต.หมูม่น	อ.เม้อง	จ.อุดรธิ์านี	๔๑๐๐๐

หมายเลขั้โทรศัพื้ท์/line ID/Facebook	 ๐๙๔-๒๕๗๘๘๓๓

ตำำ�แหน่่ง คร้
วิทยฐ�น่ะ คร้ชำำ�น่�ญก�รพิิเศษ (คศ.๓)
 กลุ่่่มส�ระก�รเรียน่ร้�ภ�ษ�ตำ่�งประเทศ

นางสุรภี  นามเสนา

คร ้โรงเรียนสตรีราช่ิน้ทิศ

กษิิณาลััย ร้้อยดวงใจ ผููกพััน วันเกษีิยณ
ที่่�ระลึึกในงานเกษี่ยณอายุราชการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โรงเรียนสตรีราชินูที่ิศ อำาเภอเมืือง จัังหวััดอุดรธาน่

กษิิณาลััย ร้้อยดวงใจ ผููกพััน วันเกษีิยณ
ที่่�ระลึึกในงานเกษี่ยณอายุราชการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โรงเรียนสตรีราชินูทิี่ศ อำาเภอเมืือง จัังหวััดอุดรธาน่
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 สุร  คอ้แสงส่องหล�า   ธานี

ภี   กลิ�นร้�นฤดี สุขั้แท�

นาม  มีจิตปรานี สอนศาสตร์  ภาษาแฮ

เสนา  นี�ไม่ยอมแพื้� แต่งแต�มผู้�างาม



เคร้อสุคนธ์ธนา
นางศศวรรณ์

 วัน/เด้อุน/ปีเกิด	 ๒๖	มกราคม	๒๕๐๔	 	

 วัน/เด้อุน/ปีที�รับราช่การ	 ๒๗	ธ้ิ์นวาคม	๒๕๒๕	

 วุฒิิการศึกษา	 การศึึกษามหาบ้ณฑิิต(จิตวิทิยาการศึึกษา)

 เคร้�อุงราช่อิุสริยาภรณ์ที�ได�รับ	 เหรียญ่จ้กรพื้รรดิมาลา	(ร.จ.พื้),	ทิวิติยาภรณ์ชิ�างเผู้้อก	(ทิ.ชิ.)

 ผู้ลงานที�ภาคภ้มิใจหร้อุรางวัลที�ได�รับ

	 -	 ครูต�นแบบ	ครูดีเด่นด�านจิตวิทิยาแนะแนว	สถาบ้นราชิภ้ฎอุดรธิ์านี	(๒๕๔๒)

	 -	 ครูแนะแนวดีเด่น	กรมแรงงาน	(๒๕๔๓)

	 -	 ครูแกนนำา	กรมสาม้ญ่ศึึกษา	(๒๕๔๕)

	 -	 หนึ�งแสนครูดี	คุรุสภา	(๒๕๕๕)

	 -	 ครูผูู้�เป็ีนแบบอยา่งตามรอยเทิ�าพ่ื้อแห่งแผู่้นดิน	มหาวิทิยาล้ยนอร์ทิกรุงเทิพื้ปีี	๒๕๖๑,	๒๕๖๒,	๒๕๖๔

ขั้�อุคิดในการทำางานที�อุยากฝากถึงรุ่นน�อุง คิดดี	ทิำาดี	ต้�งใจมุ่งม้�น	และมีความสุขในการทิำางาน

ที�อุย่้หลังเกษียณอุายุราช่การ	๙๓/๑๑๕	ถ.	ศึรีชิมช้ิ�น	ซึ่.พื้ลสนิทิ	๑	ต.หมากแข�ง	อ.เม้อง	จ.อุดรธิ์านี	๔๑๐๐๐

หมายเลขั้โทรศัพื้ท์/line ID/Facebook ๐๙๕	-	๖๖๓๑๓๗๘

ตำำ�แหน่่ง คร้
วิทยฐ�น่ะ คร้ชำำ�น่�ญก�รพิิเศษ (คศ.๓)
 กิจกรรมพิัฒน่�ผู้้�เรียน่ (แน่ะแน่ว)

นางศศวรรณ์  เคร้อสุคนธ์ธนา

คร ้โรงเรียนสตรีราช่ิน้ทิศ

กษิิณาลััย ร้้อยดวงใจ ผููกพััน วันเกษีิยณ
ที่่�ระลึึกในงานเกษี่ยณอายุราชการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โรงเรียนสตรีราชินูที่ิศ อำาเภอเมืือง จัังหวััดอุดรธาน่

กษิิณาลััย ร้้อยดวงใจ ผููกพััน วันเกษีิยณ
ที่่�ระลึึกในงานเกษี่ยณอายุราชการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โรงเรียนสตรีราชินูทิี่ศ อำาเภอเมืือง จัังหวััดอุดรธาน่
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 ศศวรรณ์  ป้�นเสกสร�าง เยาวมาลย์

เคร้อ  ญาติพื้งศ์วงศ์วาน เกียรติก�อง

สุคนธ ์  สุช่นช่าญ เกินกล่าว

ธนา   นี�ศิษย์แซ่่ซ่�อง ซ่าบซ่ึ�งระลึกคุณ



พื้้นศรี
นางสาวศิริมา

 วัน/เด้อุน/ปีเกิด ๑๘	สิงหาคม	๒๕๐๔

 วัน/เด้อุน/ปีที�รับราช่การ	 ๑๓	มิถุนายน	๒๕๒๗

 วุฒิิการศึกษา	 การศึึกษาบ้ณฑิิต	(กศึ.บ)

ผู้ลงานที�ภาคภ้มิใจหร้อุรางวัลที�ได�รับ

	 -	 ได�ร้บเกียรติบ้ตร	“ครูดีทีิ�หนูร้ก”	ต้�งแต่ปีีการศึึกษา	๒๕๔๔	-	๒๕๕๔

	 -	 ได�ร้บเกียรติบ้ตร	“ครูดีในดวงใจ”	ของคณะศิึลปีศึาสตร์,	มหาวิทิยาล้ยร้งสิต	ปีีการศึึกษา	๒๕๔๙

	 -	 ได�ร้บเกียรติบ้ตรเป็ีนข�าราชิการครูปีฏิิบ้ติหน�าทีิ�ด�วยความวิริยะอุสาหะโดยไม่มีว้นลา	มาสาย	ติดต่อก้น	๕	ปีี

ขั้�อุคิดในการทำางานที�อุยากฝากถึงรุ่นน�อุง	“ร้กเกียรติและศ้ึกดิ�ศึรีของตนเอง	มีความอดทิน	มุ่งม้�น”

ที�อุย่้หลังเกษียณอุายุราช่การ	๑๐/๓-๔	ถนนนิตโย	ต.หมากแข�ง	อ.เม้อง	จ.อุดรธิ์านี	๔๑๐๐๐

หมายเลขั้โทรศัพื้ท์/line ID/Facebook ๐๙๔-๔๖๕๒๗๘๕

ตำำ�แหน่่ง คร้
วิทยฐ�น่ะ คร้ชำำ�น่�ญก�รพิิเศษ (คศ.๓)
 กลุ่่่มส�ระก�รเรียน่ร้�คณิิตำศ�สตำร์

 ศิริ   สถิตขั้วัญมิ�งแก�ว  ช่าวสตรี

มา   อุทิศกายจิตพื้ลี เพื้้�อสร�าง

พื้้น   เพื้ิ�มเด็กเก่งดี ค้่คุณ- ธรรมแฮ

ศรี  สง่าอย้่เคียงขั้�าง บ่ร�างล้มเล้อน

นางสาวศิริมา  พื้้นศรี

คร ้โรงเรียนสตรีราช่ิน้ทิศ

กษิิณาลััย ร้้อยดวงใจ ผููกพััน วันเกษีิยณ
ที่่�ระลึึกในงานเกษี่ยณอายุราชการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โรงเรียนสตรีราชินูที่ิศ อำาเภอเมืือง จัังหวััดอุดรธาน่

กษิิณาลััย ร้้อยดวงใจ ผููกพััน วันเกษีิยณ
ที่่�ระลึึกในงานเกษี่ยณอายุราชการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โรงเรียนสตรีราชินูทิี่ศ อำาเภอเมืือง จัังหวััดอุดรธาน่

1918



พื้้ลศิริ
นางสาวนุช่รินทร์

 วัน/เด้อุน/ปี	 ๒๓	กรกฎาคม	๒๕๐๔	

 วัน/เด้อุน/ปีที�รับราช่การ	 ๒๑	พื้ฤษภาคม	๒๕๒๙

 วุฒิิการศึกษา	 ครุศึาสตรบ้ณฑิิต	(จิตวิทิยาและการแนะแนว)

 เคร้�อุงราช่อิุสริยาภรณ์ที�ได�รับ	 เหรียญ่จ้กรพื้รรดิมาลา	(ร.จ.พื้.)

 ผู้ลงานที�ภาคภ้มิใจหร้อุรางวัลที�ได�รับ	 ต้�งใจปีฏิิบ้ติหน�าทีิ�ราชิการด�วยความวิริยะอุตสาหะเต็มทีิ�ตามศ้ึกยภาะ

	 	 	 	 และความรู�	ความสามารถจนครบวาระเกษียณอายุราชิการ

ที�อุย่้หลังเกษียณอุายุราช่การ	 ๕/๑๔	ซึ่อยศึรีช้ิยภูมิ	ต.สามพื้ร�าว	อ.เม้อง	จ.อุดรธิ์านี	๔๑๐๐๐

หมายเลขั้โทรศัพื้ท์/line ID/Facebook ๐๘๑-๐๔๗๕๙๕๕

ตำำ�แหน่่ง คร้
วิทยฐ�น่ะ คร้ชำำ�น่�ญก�ร (คศ.๒)
 กิจกรรมพิัฒน่�ผู้้�เรียน่ (แน่ะแน่ว)

 นุช่  นามงามยิ�งแล�ว กิริยา

รินทร์  รักและเมตตา ศิษย์กล�า

พื้้ล  เสริมเพื้ิ�มป้ญญา ปราดเปร้�อง

ศิริ  ค้่ช่าวเหล้องฟ้้า ทั�วหล�าเช่ิดช่้

นางสาวนุช่รินทร์  พื้้ลศิริ

คร ้โรงเรียนสตรีราช่ิน้ทิศ

กษิิณาลััย ร้้อยดวงใจ ผููกพััน วันเกษีิยณ
ที่่�ระลึึกในงานเกษี่ยณอายุราชการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โรงเรียนสตรีราชินูที่ิศ อำาเภอเมืือง จัังหวััดอุดรธาน่

กษิิณาลััย ร้้อยดวงใจ ผููกพััน วันเกษีิยณ
ที่่�ระลึึกในงานเกษี่ยณอายุราชการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โรงเรียนสตรีราชินูทิี่ศ อำาเภอเมืือง จัังหวััดอุดรธาน่
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โต๊ะช่าลี
นายปราณีต

 วัน/เด้อุน/ปี	 ๑๑	มิถุนายน	๒๕๐๔	

 วัน/เด้อุน/ปีที�รับราช่การ	 ๒๘	พื้ฤศึจิกายน	๒๕๒๘	

 วุฒิิการศึกษา	 ครุศึาสตรบ้ณฑิิต	(ค.บ.)

 เคร้�อุงราช่อิุสริยาภรณ์ที�ได�รับ	 เหรียญ่จ้กรพื้รรดิมาลา	(ร.จ.พื้.)

 ผู้ลงานที�ภาคภ้มิใจหร้อุรางวัลที�ได�รับ

	 ๑.	 รางว้ลระด้บชิาติ	ส่งน้กเรียนเข�าร่วมปีระกวดแข่งข้นผูู้�ปีระกาศึข่าวโทิรท้ิศึน์และน้กจ้ดรายการ	ได�ร้บรางว้ลชินะเลิศึ

	 ๒.	 ส่งน้กเรียนได�ร้บน้กเรียนพื้ระราชิทิาน

	 ๓.	 ดำาเนินการส่งโรงเรียนเข�าปีระกวดสิ�งแวดล�อมและปีระหย้ดไฟ้ฟ้้าก้บการไฟ้ฟ้้าฝ่่ายผู้ลิตแห่งปีระเทิศึไทิยปีระเมิน	 

	 	 โรงเรียนสีเขียว	โรงเรียนคาร์บอนตำ�า	และโรงเรียนคาร์บอนตำ�าสู่ชุิมชิน

ขั้�อุคิดในการทำางานที�อุยากฝากถึงรุ่นน�อุง	“การทิำางานมีความร้บผิู้ดชิอบต่อหน�าทีิ�	เป็ีนผูู้�ทีิ�มีปีระสิทิธิิ์ภาพื้การทิำางานสูง”

ที�อุย่้หลังเกษียณอุายุราช่การ	๖๓๙/๖๕	หมู่บ�านหรรษา	ถนน	อุดร	-	กุดจ้บ	ต.บ�านเล้�อม	อ.เม้อง	จ.อุดรธิ์านี	๔๑๐๐๐

หมายเลขั้โทรศัพื้ท์/line ID/Facebook ๐๖๑-๐๙๔๙๙๑๔

ตำำ�แหน่่ง คร้
วิทยฐ�น่ะ คร้ชำำ�น่�ญก�รพิิเศษ (คศ.๓)
 กลุ่่่มส�ระก�รเรียน่ร้�วิทย�ศ�สตำร์แลุ่ะเทคโน่โลุ่ยี

 นายปราณีต  โต๊ะช่าลี

คร ้โรงเรียนสตรีราช่ิน้ทิศ

กษิิณาลััย ร้้อยดวงใจ ผููกพััน วันเกษีิยณ
ที่่�ระลึึกในงานเกษี่ยณอายุราชการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โรงเรียนสตรีราชินูที่ิศ อำาเภอเมืือง จัังหวััดอุดรธาน่

กษิิณาลััย ร้้อยดวงใจ ผููกพััน วันเกษีิยณ
ที่่�ระลึึกในงานเกษี่ยณอายุราชการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โรงเรียนสตรีราชินูทิี่ศ อำาเภอเมืือง จัังหวััดอุดรธาน่
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 ปราณีต  ปรารภแล�ว ยินดี

โต๊ะ  มิ�งมิตรไมตรี             แวดล�อม

ช่าลี  ลก้ศิษย์มี รักใคร่  จริงเอย

เหล่าสตรีตั�งจิตน�อม กราบไหว�ระลึกคุณ



รักการ
นางนงเยาว์

วัน/เด้อุน/ปี	 ๑๕	มิถุนายน	๒๕๐๔

วัน/เด้อุน/ปีที�รับราช่การ ๗	กรกฎาคม	๒๕๒๗	

วุฒิิการศึกษา	 การศึึกษาบ้ณฑิิต	(กศึ.บ.)

เคร้�อุงราช่อิุสริยาภรณ์ที�ได�รับ	 ทิวีติยาภรณ์ชิ�างเผู้้อก	(ทิ.ชิ.),	เหรียญ่จ้กรพื้รรดิมาลา	(ร.จ.พื้.)

ผู้ลงานที�ภาคภ้มิใจหร้อุรางวัลที�ได�รับ

	 ๑.	 ครูดีทีิ�หนูร้ก	 ๒.		ครูแกนนำา

	 ๓.	 ครูดีเด่นของครุสภา	 ๔.		ครูดีเด่นด�านส่งเสริมพื้ระพุื้ทิธิ์ศึาสนา	เขตพ้ื้�นทีิ�การศึึกษา	๙

	 ๕.	 หนึ�งแสนครูดี

	 ๖.		ศึึกษาดูงานโรงเรียนม้ธิ์ยม	ณ	Junnan	Normal	University	สาธิ์ารณร้ฐปีระชิาชินจีน

ขั้�อุคิดในการทำางานที�อุยากฝากถึงรุ่นน�อุง “จงรีบทิำาอย่างชิ�าๆ”

ที�อุย่้หลังเกษียณอุายุราช่การ	 ๘๗/๑๗	หมู่บ�านรุ่งเร้องนาดี	หมู่	๔	บ�านโพื้นบก	ถนนอุดร-หนองบ้วลำาภู	

	 	 	 	 ต.หมากแข�ง	อ.เม้อง	จ.อุดรธิ์านี	๔๑๐๐๐

หมายเลขั้โทรศัพื้ท์/line ID/Facebook	 ๐๘๐-๒๐๑๒๐๘๕

ตำำ�แหน่่ง คร้
วิทยฐ�น่ะ คร้ชำำ�น่�ญก�รพิิเศษ (คศ.๓)
 กลุ่่่มส�ระก�รเรียน่ร้�ภ�ษ�ไทย

นางนงเยาว์  รักการ

คร ้โรงเรียนสตรีราช่ิน้ทิศ

กษิิณาลััย ร้้อยดวงใจ ผููกพััน วันเกษีิยณ
ที่่�ระลึึกในงานเกษี่ยณอายุราชการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โรงเรียนสตรีราชินูที่ิศ อำาเภอเมืือง จัังหวััดอุดรธาน่

กษิิณาลััย ร้้อยดวงใจ ผููกพััน วันเกษีิยณ
ที่่�ระลึึกในงานเกษี่ยณอายุราชการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โรงเรียนสตรีราชินูทิี่ศ อำาเภอเมืือง จัังหวััดอุดรธาน่

2524

 นง  รามงามเลิศแล�ว  บารมี

เยาว์  มุง่สร�างศิษย์ดี          ศาสน์เก้�อ

รัก  พื้ันผู้ก้ไมตรี                 น�องพื้ี�  กันนอ

การ  กิจจิตเอ้�อเฟ้้�อ             เพีื้ยบพื้ร�อมคุณธรรม



มานะ
นางสาวรัศมี

 วัน/เด้อุน/ปี	 ๒๐	พื้ฤศึจิกายน	๒๕๐๓

 วัน/เด้อุน/ปีที�รับราช่การ	 ๔	กรกฎาคม	๒๕๒๗

 วุฒิิการศึกษา	 ปีริญ่ญ่าโทิ

 เคร้�อุงราช่อิุสริยาภรณ์ที�ได�รับ	 ทิวีติยาภรณ์ชิ�างเผู้้อก	(ทิ.ชิ.)

 ผู้ลงานที�ภาคภ้มิใจหร้อุรางวัลที�ได�รับ

	 ๑.	 ครูดีศึรีแผู่้นดิน	โครงการครอบคร้วพื้อเพีื้ยงสู่สถานศึึกษาและชุิมชิน	ปีระจำาปีีการศึึกษา	๒๕๖๒	จากนายกร้ฐมนตรี

	 ๒.	 กรรมการตรวจปีระเมินผู้ลงานด�านทีิ�	 ๓	 ด�านผู้ลการปีฏิิบ้ติงานสำาหร้บข�าราชิการครูและบุคลากรทิางการศึึกษา 

ทีิ�ขอมีวิทิยฐานะชิำานาญ่การพิื้เศึษ	สพื้ม.๑๙	๒๐	๒๑

ขั้�อุคิดในการทำางานที�อุยากฝากถึงรุ่นน�อุง	“ตรงต่อเวลา	อุทิิศึเวลาเต็มกำาล้งความสามารถ”

ที�อุย่้หลังเกษียณอุายุราช่การ ๑๐๒/๙	ซึ่อยกิจขย้น	๒	ถนนอุดรดุษฎี	ต.หมากแข�ง	อ.เม้อง	จ.อุดรธิ์านี	๔๑๐๐๐

หมายเลขั้โทรศัพื้ท์/line ID/Facebook	๐๙๘-๕๙๓๖๒๔๕

ตำำ�แหน่่ง คร้
วิทยฐ�น่ะ คร้ชำำ�น่�ญก�รพิิเศษ (คศ.๓)
 กลุ่่ม่ส�ระก�รเรียน่ร้�สงัคมศกึษ� ศ�สน่�แลุ่ะวัฒน่ธรรม

นางสาวรัศมี  มานะ

คร ้โรงเรียนสตรีราช่ิน้ทิศ

กษิิณาลััย ร้้อยดวงใจ ผููกพััน วันเกษีิยณ
ที่่�ระลึึกในงานเกษี่ยณอายุราชการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โรงเรียนสตรีราชินูที่ิศ อำาเภอเมืือง จัังหวััดอุดรธาน่

กษิิณาลััย ร้้อยดวงใจ ผููกพััน วันเกษีิยณ
ที่่�ระลึึกในงานเกษี่ยณอายุราชการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โรงเรียนสตรีราชินูทิี่ศ อำาเภอเมืือง จัังหวััดอุดรธาน่
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 รัศมี  เปรียบเช่่นแก�ว นพื้คุณ

มานะ  สั�งสมบุญ ยิ�งแล�ว

เป็นแสงส่องเก้�อหนุน          เหล่าศิษย์  สตรีเฮย

ใจสว่างงามเพื้ริศแพื้ร�ว       เลิศลำ�าบารมี



เสียงลำ�า
นางสาวทันสมัย

 วัน/เด้อุน/ปี ๒๑	พื้ฤศึจิกายน	๒๕๐๓	

 วัน/เด้อุน/ปีที�รับราช่การ ๒๗	สิงหาคม	๒๕๓๖	

 วุฒิิการศึกษา	 ครุศึาสตรมหาบ้ณฑิิต	(ค.ม.)	หล้กสูตรและการสอน

 เคร้�อุงราช่อิุสริยาภรณ์ที�ได�รับ	 ทิวีติยาภรณ์ชิ�างเผู้้อก	(ทิ.ชิ.)

 ผู้ลงานที�ภาคภ้มิใจหร้อุรางวัลที�ได�รับ	 หนึ�งแสนครูดี	ปีระจำาปีี	๒๕๕๕	จากคุรุสภา

ขั้�อุคิดในการทำางานที�อุยากฝากถึงรุ่นน�อุง	 “อยู่ตรงไหนก็ทิำาตรงน้�นให�ดี”

ที�อุย่้หลังเกษียณอุายุราช่การ ๘๘๘/๔	หมู่	๑	ซึ่อย	๑๐	ชุิมชินกฤษณา	ต.บ�านเล้�อม	

	 	 	 	 อ.เม้อง	จ.อุดรธิ์านี	๔๑๐๐๐

หมายเลขั้โทรศัพื้ท์/line ID/Facebook	 ๐๙๔-๖๔๒๔๕๙๕

ตำำ�แหน่่ง คร้
วิทยฐ�น่ะ คร้ชำำ�น่�ญก�รพิิเศษ (คศ.๓)
 กลุ่่่มส�ระก�รเรียน่ร้�ภ�ษ�ไทย

นางสาวทันสมัย  เสียงลำ�า

คร ้โรงเรียนสตรีราช่ิน้ทิศ

กษิิณาลััย ร้้อยดวงใจ ผููกพััน วันเกษีิยณ
ที่่�ระลึึกในงานเกษี่ยณอายุราชการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โรงเรียนสตรีราชินูที่ิศ อำาเภอเมืือง จัังหวััดอุดรธาน่

กษิิณาลััย ร้้อยดวงใจ ผููกพััน วันเกษีิยณ
ที่่�ระลึึกในงานเกษี่ยณอายุราชการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โรงเรียนสตรีราชินูทิี่ศ อำาเภอเมืือง จัังหวััดอุดรธาน่
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 ทัน   กลทันเล่ห์ร�อย พื้จมาน

สมัย   มั�นอุดมการณ์ แกร่งกล�า

เสียง  เสนาะวจีขั้าน มีเสน่ห์  แท�นา

ลำ�า  เล้�องล้อทั�วหล�า แซ่่ซ่�องสรรเสริญ



บรรเลงรมย์ 
นายจารุวัติ

 วัน/เด้อุน/ปีเกิด	 ๔	สิงหาคม	๒๕๐๔	

 วัน/เด้อุน/ปีที�รับราช่การ ๑๕	ก้นยายน	๒๕๓๖

 วุฒิิการศึกษา	 การศึึกษาบ้ณฑิิต	(ปีระว้ติศึาสตร์)

 เคร้�อุงราช่อิุสริยาภรณ์ที�ได�รับ	 เหรียญ่จ้กรพื้รรดิมาลา	(ร.จ.พื้),	ทิวิติยาภรณ์ชิ�างเผู้้อก	(ทิ.ชิ.)

 ผู้ลงานที�ภาคภ้มิใจหร้อุรางวัลที�ได�รับ

	 -	 ได�ร้บรางว้ลทิรงคุณค่า	OBEC	AWARDS	เหรียญ่ทิองวิชิาการยอดเยี�ยม	ปีระเภทิ	ครูผูู้�สอนยอดเยี�ยม

	 -	 โรงเรียนต�นแบบลูกเส้อ	จากสำาน้กงานลูกเส้อแห่งชิาติ	ปีี	๒๕๖๑

	 -	 ครูผูู้�สอนน้กเรียน	ระด้บเหรียญ่ทิอง	การจ้ดการค่ายพ้ื้กแรม	งานศิึลปีะห้ตถกรรมน้กเรียน	ระด้บชิาติ	คร้�งทีิ�	๖๙	

	 	 จ้งหว้ดศึรีสะเกษ	ปีี	๒๕๖๒

	 -	 ผูู้�บ้งค้บบ้ญ่ชิาลูกเส้อดีเด่น	สำาน้กงานลูกเส้อแห่งชิาติ	ปีี	๒๕๔๘,	๒๕๕๓,	๒๕๕๕,	๒๕๕๙

ขั้�อุคิดในการทำางานที�อุยากฝากถึงรุ่นน�อุง	ทิำาตามหน�าทีิ�	ทิำาว้นนี�ให�ดีทีิ�สุด

ที�อุย่้หลังเกษียณอุายุราช่การ	๑๙๙/๔๖	การเคหะอุดรธิ์านี	ต.สามพื้ร�าว	อ.เม้อง	จ.อุดรธิ์านี

หมายเลขั้โทรศัพื้ท์/line ID/Facebook ๐๘๖-๒๓๖๔๒๖๖

ตำำ�แหน่่ง คร้
วิทยฐ�น่ะ คร้ชำำ�น่�ญก�รพิิเศษ (คศ.๓)
 กลุ่่ม่ส�ระก�รเรียน่ร้�สงัคมศกึษ� ศ�สน่�แลุ่ะวัฒน่ธรรม

นายจารุวัติ  บรรเลงรมย์

คร ้โรงเรียนสตรีราช่ิน้ทิศ

กษิิณาลััย ร้้อยดวงใจ ผููกพััน วันเกษีิยณ
ที่่�ระลึึกในงานเกษี่ยณอายุราชการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โรงเรียนสตรีราชินูที่ิศ อำาเภอเมืือง จัังหวััดอุดรธาน่

กษิิณาลััย ร้้อยดวงใจ ผููกพััน วันเกษีิยณ
ที่่�ระลึึกในงานเกษี่ยณอายุราชการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โรงเรียนสตรีราชินูทิี่ศ อำาเภอเมืือง จัังหวััดอุดรธาน่
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 จารุ  มุ่งสรรค์สร�าง กิจกรรม

วัติ  จิตมีคุณธรรม พื้รั�งพื้ร�อม

บรรเลง  ร�อยลำานำา คำาเอ่ย  ขั้บขั้ันนา

รมย์  ร้�นมิตรห�อมล�อม มากล�นนำ�าใจ



พื้ลนิโคตร
นางหน้นาถ

 วัน/เด้อุน/ปี	 ๒	พื้ฤษภาคม	๒๕๐๔

 วุฒิิการศึกษา	 ปีริญ่ญ่าโทิ

 เคร้�อุงราช่อิุสริยาภรณ์ที�ได�รับ	 ทิวีติยาภรณ์ชิ�างเผู้้อก	(ทิ.ชิ.),	เหรียญ่จ้กรพื้รรดิมาลา	(ร.จ.พื้.),

	 	 	 	 จ้ตุรถาภรณ์ชิ�างเผู้้อก	(จ.ชิ.),	ตริตาภรณ์มงกุฎไทิย	(ต.ม.)

ผู้ลงานที�ภาคภ้มิใจหร้อุรางวัลที�ได�รับ

	 ๑.	 ครูผูู้�สอนดีเด่น	อำาเภอบ�านดุง	โรงเรียนนาไหมพิื้ทิยาคม	ร้ชิม้งคลาภิเษก	ปีี	๒๕๓๒

	 ๒.	 ผูู้�ตรวจข�อสอบอ้ตน้ย	O	–	NET	สมศึ.	ระด้บช้ิ�นปีระถมศึึกษาปีีทีิ�	๖

	 ๓.	 ครูผูู้�ฝึ่กสอนกิจกรรมเรียงความ	ระด้บช้ิ�นม้ธิ์ยมศึึกษาตอนต�น	กลุ่มสาระการเรียนรู�ภาษาไทิยเหรียญ่เงิน

	 ๔.	 ได�ร้บรางว้ล	“หนึ�งแสนครูดี”	ปีี	๒๕๕๔

	 ๕.	 ครูต้วอย่าง	ปีระจำาปีี	๒๕๓๑	งานว้นครู	อำาเภอบ�านดุง	จ้งหว้ดอุดรธิ์านี

	 ๖.	 โล่เกียรติยศึผูู้�ปีฏิิบ้ติหน�าทีิ�ด�วยความวิริยะอุตสาหะ	และอุทิิศึตนได�ผู้ล

	 	 ด้งสมความมุ่งหมายของทิางราชิการจนเกษียณอายุราชิการ	ปีีการศึึกษา	๒๕๖๔

ตำำ�แหน่่ง คร้
วิทยฐ�น่ะ คร้ชำำ�น่�ญก�รพิิเศษ (คศ.๓)
 กลุ่่่มส�ระก�รเรียน่ร้�ภ�ษ�ไทย

ขั้�อุคิดในการทำางานที�อุยากฝากถึงรุ่นน�อุง

	 -	 การวางแผู้นชีิวิตทีิ�ดีถ้อว่าสำาเร็จไปีแล�วชีิวิตบ้�นปีลายจะสบาย

	 -	 ครู	ห้วใจสำาค้ญ่ค้อ	เมตตา	ก้บศิึษย์ทุิกๆ	คนเท่ิาเทีิยมก้น

	 -	 จริงใจ	ซ้ึ่�อส้ตย์	รู�หน�าทีิ�	มีความร้บผิู้ดชิอบในทุิกอาชีิพื้ทีิ�ทิำา

ที�อุย่้หลังเกษียณอุายุราช่การ ๑๙๐/๑	บ�านนาทิราย	๑	ซึ่อยสาม้คคี	๔	ถนนอุดร	-	สกลนคร	ต.หนองบ้ว	อ.เม้อง	จ.อุดรธิ์านี	๔๑๐๐๐

หมายเลขั้โทรศัพื้ท์/line ID/Facebook 			๐๘๑-๐๕๕๕๑๙๖/	FB	:	หนูนาถ	พื้ลนิโคตร

 หนน้าถ  ใจดั�งแก�ว นพื้มณี

พื้ล  เขั้�มแขั้็งเยี�ยงช่าตรี เปรียบได�

นิ  โอบเอ้�ออารี มิ�งมิตร

โคตร  จักจารึกไว� ไม่สิ�นช่้�อเสียง

นางหน้นาถ  พื้ลนิโคตร

คร ้โรงเรียนสตรีราช่ิน้ทิศ

กษิิณาลััย ร้้อยดวงใจ ผููกพััน วันเกษีิยณ
ที่่�ระลึึกในงานเกษี่ยณอายุราชการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โรงเรียนสตรีราชินูที่ิศ อำาเภอเมืือง จัังหวััดอุดรธาน่

กษิิณาลััย ร้้อยดวงใจ ผููกพััน วันเกษีิยณ
ที่่�ระลึึกในงานเกษี่ยณอายุราชการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โรงเรียนสตรีราชินูทิี่ศ อำาเภอเมืือง จัังหวััดอุดรธาน่
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คำาหอม
นายสนอง

  วัน/เด้อุน/ปี ๔	มิถุนายน	๒๕๐๔	

 วัน/เด้อุน/ปีที�รับราช่การ  ๓	มกราคม	๒๕๓๓	

 วุฒิิการศึกษา	 	 	 ปีระกาศึนียบ้ตรวิชิาชีิพื้	(ปีวชิ.)

เคร้�อุงราช่อิุสริยาภรณ์ที�ได�รับ	 	 เบญ่จมาภรณ์ชิ�างเผู้้อก

 ผู้ลงานที�ภาคภ้มิใจหร้อุรางวัลที�ได�รับ

	 ๑.	 ได�ร้บรางว้ลเกียรติบ้ตรจากโรงเรียนสตรีราชิินูทิิศึ	๒	ปีี	(๒๕๕๙	–	๒๕๖๐)

	 ๒.	 ได�ร้บค้ดเล้อกให�เป็ีนอุปีนายกสมาคมลูกจ�างแห่งปีระเทิศึไทิย	ปีระจำาจ้งหว้ดอุดรธิ์านี

	 ๓.	 ได�ร้บการค้ดเล้อกให�เป็ีนปีระธิ์านชิมรมฌาปีนกิจสงเคราะห์ลูกจ�างส่วนราชิการปีระจำาจ้งหว้ดอุดรธิ์านี

	 ๔.	 ได�ร้บแต่งต้�งให�ปีฏิิบ้ติหน�าทีิ�ห้วหน�าน้กการภารโรง	โรงเรียนสตรีราชิินูทิิศึ	ตามคำาส้�งโรงเรียนสตรีราชิินูทิิศึ	

	 	 ทีิ�	๔๐๗/๒๕๕๘	ลงว้นทีิ�	๙	ธ้ิ์นวาคม	๒๕๕๘

ขั้�อุคิดในการทำางานที�อุยากฝากถึงรุ่นน�อุง	“อยากให�น�องๆ	ทุิกคนร้กสาม้คคีเป็ีนอ้นหนึ�งอ้นเดียวก้น	เพ้ื้�องานใหญ่่จะได�สำาเร็จ	รู�หน�าทีิ�	

ร้บผิู้ดชิอบต่อหน�าทีิ�และตรงต่อเวลา”

ที�อุย่้หลังเกษียณอุายุราช่การ	๑๒๑/๑	หมู่	๔	ต.โนนสูง	อ.เม้อง	จ.อุดรธิ์านี	๔๑๐๐๐

หมายเลขั้โทรศัพื้ท์/line ID/Facebook  		๐๖๑-๑๖๔๖๑๕๒

ตำำ�แหน่่ง ลุ่้กจ��งประะจำ� (ชำ่�งระดัับ ๔)

 สนอง  คอ้นักส้� ผู้้�ยิ�ง-  ใหญ่เฮย

คำา  ทำางานไม่ประวิง เล้อกขั้�าง

หอม  ช่่างขั้ยันจริง มุ่งมั�น  แท�นา

เราเหลอ้งฟ้้าบ่ลม้ร�าง ซ่าบซ่ึ�งนำ�าใจ

นายสนอง  คำาหอม

ล้กจ�างประะจำา โรงเรียนสตรีราช่ิน้ทิศ

กษิิณาลััย ร้้อยดวงใจ ผููกพััน วันเกษีิยณ
ที่่�ระลึึกในงานเกษี่ยณอายุราชการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โรงเรียนสตรีราชินูที่ิศ อำาเภอเมืือง จัังหวััดอุดรธาน่

กษิิณาลััย ร้้อยดวงใจ ผููกพััน วันเกษีิยณ
ที่่�ระลึึกในงานเกษี่ยณอายุราชการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โรงเรียนสตรีราชินูทิี่ศ อำาเภอเมืือง จัังหวััดอุดรธาน่
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กษิิณาลััย ร้้อยดวงใจ ผููกพััน วันเกษีิยณ
ที่่�ระลึึกในงานเกษี่ยณอายุราชการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โรงเรียนสตรีราชินูที่ิศ อำาเภอเมืือง จัังหวััดอุดรธาน่

กษิิณาลััย ร้้อยดวงใจ ผููกพััน วันเกษีิยณ
ที่่�ระลึึกในงานเกษ่ียณอายุราชการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โรงเรียนสตรีราชินูทิี่ศ อำาเภอเมืือง จัังหวััดอุดรธาน่
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 คร้รัศมี  สอนพื้ระพืุ้ทธศาสนา พื้ัฒนา  จิตใจ  ไม่สับสน

สอนสตรี  ให�ร้�ค่า  ความเป็นคน ได�ฝึึกตน  ได�ฝึึกจิต  พื้ิช่ิตมาร

        คร้สุรภี  ผู้้�เช่ี�ยวช่าญ  ภาษาจีน คร้นุช่รินทร์  พื้้ดไพื้เราะ  วจีขั้าน

คอยอบรม  คอยขั้ัดเกลา  กล่อมดวงมาน เป็นตำานาน  ที�พื้วกเรา  ควรเช่ิดช่้

      คร้หน้นาถ  มีหัวใจ  ที�กล�าแกร่ง ท่านเขั้�มแขั้็ง  ทั�งใจกาย  เป็นนักส้�

เป็นแม่พื้ิมพื้์  ที�ดีงาม  ให�เด็กด้ เป็นคุณคร้  ที�น่ารัก  ขั้ยันจริง

      คร้ทันสมัย  เป็นนักพื้้ด  ที�เก่งกล�า เอ่ยวาจา  คารม  คมคายยิ�ง

เสียงเสนาะ  มีเสน่ห์  ไพื้เราะจริง สอนสนุก  ล้กหญิง  ต่างช่้�นช่ม

      น�าสนอง  เป็นนักการ  ที�มุ่งมั�น ปฏิิบัติ  ตามคำาสั�ง  ไม่ทับถม  

งานเอกสาร  ตั�งใจทำา  เราช่้�นช่ม   แสนสุขั้สม  ใบงานเสริม  เพื้ิ�มพื้ลัง

   คารวะ  คุณคร ้ ผู้้�เสกสร�าง ผู้้�เป็นแสง  ส่องทาง  สร�างความหวัง

ลก้เหลอ้งฟ้้า  หลอมรวมรัก  เต็มกำาลัง เอาใจตั�ง  มุทิตา  บ้ช่าคุณ

   ขั้อพื้รทุก  เทพื้ไท�  ในช่ั�นฟ้้า       คุ�มชี่วา  อาจารย์  ก่อเก้�อหนุน

บารมี  พื้ระนางเจ�าฯ  คอยคำ�าจุน เป็นดั�งบุญ  มงคล  ผู้ลทวี

   ให�เกษียณ  ด�วยใจเปี�ยม  ปีติสุขั้ นิรทุกข์ั้  มากรายกลำ�า  ให�หมองศรี

  จิตผู่้องแผู้�ว  แคล�วโรคา  มายำ�ายี จงโช่คดี  ทุกทิวา  ราตรีเทอญ

น.ส.มณีีพลอย  จัันทร์อ์ุบ

ปร์ะพันธ์์

มุทิตา คารวะ
แด่คร้ผู้้�เกษียณ ๒๕๖๔

	 ถึึงกัันยา		คราใด		ใจหม่่นเศร้า	 ร้อยเร่�องเล่่า		เหล่่าคุณครู		ผูู้้เกัษีียณ

เกัียรติิประวััติิ		ที่ี�ทีุ่กัที่่าน		ต่ิางพากัเพียร	 เป็นดั�งเที่ียน		ที่ี�สาดแสง		ส่องนำาที่าง

	 ที่่านผู้อ.		สม่ประสงค์		วังษี์อุบล่	 เป็นผูู้้นำา		วิัญญููชน		ทุี่กักั้าวัย่าง

พัฒนา		ควัาม่เป็นเล่ิศ		ทุี่กัทิี่ศที่าง	 เป็นแบบอย่าง		ชาวัสติรี		ที่ี�คูค่วัร

	 ครูปราณีติ		งานพิธีกีัร		เชี�ยวัชาญนักั	 ที่ำาทีุ่กัวััน		ด้วัยรักั		เพ่�อหญิงล้่วัน

สอนวัิชา		วัิที่ยาศาสติร์		ไม่่เรรวัน	 ที่ำาที่ั�งม่วัล่		หวัังเพียงให้		เจ้าได้ดี

	 ครูจารุวััติิ		งานกัิจกัรรม่		นำาใจสู้	 จิติวิัญญาณ		ควัาม่เปน็คร	ู	สม่ศกััดิ�ศรี

เอาใจใส่		อีกัเม่ติติา		ใจอารี	 อารม่ณ์ดี		ม่ีควัาม่สุข		ในทีุ่กัวััน

	 ครูศิริม่า		สอนวัิชา		คณิติศาสติร์	 ด้วัยมุ่่งม่าด		เด็กัเกั่งดี		ม่ีควัาม่ฝััน

อุที่ิศกัาย		อุที่ิศใจ		ร่วัม่แบ่งปัน	 ให้เจ้านั�น		ได้เติิบโติ		ติาม่ติ้องกัาร

	 ครูนงเยาวั์		สอนวัิชา		ภาษีาไที่ย	 ม่ีหัวัใจ		ใฝั่ศรัที่ธีา		แล่ะกัล่้าหาญ

ดำารงติน		ยึดม่ั�นใน		ปณิธีาน			 สอนเขียนอ่าน		ฝัึกัควับคู่		คุณธีรรม่

	 ครูศศวัรรณ์		งานแนะแนวั		ใจมุ่่งม่ั�น	 ต่ิางแต่ิงเติิม่		เสริม่สร้างฝันั		งดงาม่ล่ำ�า

วัิชาชีพ		ที่ี�ม่ากัม่าย		คอยแนะนำา	 สิ�งที่ี�ที่ำา		เพ่�อลู่กัสาวั		ได้เล่ี�ยงติน



กษิิณาลััย ร้้อยดวงใจ ผููกพััน วันเกษีิยณ
ที่่�ระลึึกในงานเกษี่ยณอายุราชการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โรงเรียนสตรีราชินูทิี่ศ อำาเภอเมืือง จัังหวััดอุดรธาน่
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