






ค ำนิยม
“สาเกงาม...เพราะครูดี”

“เจตนารมณ์..สรา้งสมมายาวนาน

อุดมการณ์สืบสานงานการศึกษา

เจา้สาเก..ชูช่อผลิดอกออกผลงาม

ท่ัวเขตคามเล่ืองช่ือระบือไกล

ต่อแต่น้ี..หกสิบปีครูดีท่ีศิษย์รกั

จกัได้พักผ่อนคลายใจกายสมาน

จติวญิญาณ..ความเป็นครูมิเวน้วาง

สุขสล้างผูกพันจติศิษย์นิจนิรนัดร์”

ด้วยรกัและเคารพ

นางสาวสิวาลัย สวสัด์ิรกัษา

รองผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารงบประมาณ

โรงเรยีนฤทธิยะวรรณาลัย



ครูเรณู ผู้สรา้งศิษย์ เรอืงวทิยา

ครูจุฑามาศ เสรมิฤทธา ฤทธิยะ

อาชีวะ ครูอรพินท์ ส่ังสอนให้

ฤทธิยะ มีชื่อเสียง และเกรยีงไกร

ส่งเสรมิให้ ก้าวหน้า วชิาการ

ครูชุลีพร ส่ังสอน ให้พรอ้มสรรพ

ครูสุพรรตัน์ ขานรบั สุขศึกษา

พลานามัย เสรมิให้ แกรง่กายา

ครูวชริา เสรมิทัพ ศัพท์ท้ังปวง

ฤทธิยะ โดดเด่นได้ เพราะพวกท่าน

รวมพลัง สรา้งสรรค์ ปานแดนสรวง

ฤทธิยะ ก้าวล ้าหน้า ใครท้ังปวง

สุดแหนหวง แสนเสียดาย ครูดีดี

มาวนัน้ี ได้เวลา ท่านเกษียณ

ความพากเพียร สอนนักเรยีน คือศักด์ิศรี

ฤทธิยะ จะไม่ส้ิน ซ่ึงคนดี

ศักด์ิและศรี เราสานต่อ ท่ีท่านท า

ขอให้ท่าน ได้พักผ่อน อย่างสุขสันต์

คืนและวนั ขอให้สุข อย่างล้นหลาม

ถ้าคิดถึง แวะมาหา ได้ทุกยาม

มิตรภาพ ยังงอกงาม ทุกเพลา

ข อ บ คุณ คุณค รูผู้ เ ก ษี ยณอ า ยุ

ราชการ ทุก ท่ าน ท่ี ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ท่ี                 

อย่างต้ังใจและร่วมมือร่วมใจกันด้วยดี

เสมอมา

ใ น โ อก าสนี้  ก ร ะ ผม ข ออ า น า จ                 

แห่งคุณพระศรรีตันตรยั พ่อปู่ชัยมงคล

ห ล ว ง เ ท ว ฤ ท ธ์ิ พั น ลึ ก  ต ล อ ด จ น               

ส่ิ ง ศัก ด์ิ สิท ธ์ิ ท่ี ท่ าน นับ ถือ ท้ังหลาย             

ไ ด้ โ ป ร ด ด ล บั น ด า ล  ป ร ะ ท า นพร                  

ใ ห้ ทุ ก ท่ า น ไ ด้ พ บ แ ต่ ส่ิ ง ดี ง า ม                 

มีสุขภาพ พลานามัยสมบูรณ์ ประสบ                   

แต่ความสุขความเจริญสมปรารถนา              

ในส่ิงท่ีหวงั ทุกประการเทอญ นายปรนิทรธ์รณ์ ชาโท

รองผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารท่ัวไป 

โรงเรยีนฤทธิยะวรรณาลัย

ค ำนิยม



ค ำนิยม
ข้าราชการเป็นผู้ปฏิบัติงานของแผ่นดิน ท างานรบัใช้

เบ้ืองพระยุคลบาท โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางเพ่ือเป็น

กลไกส าคัญในการขับเคล่ือนพัฒนาประเทศให้เจรญิรุง่เรอืง  

โดยเฉพาะการรับราชการครูท่ีเป็นแม่พิมพ์ของชาติ ต้องท า

หน้าท่ีหล่อหลอม ฝึกฝน สร้างระเบียบวินัยให้กับนักเรียน 

เพ่ือให้นักเรยีนเป็น คนดี คนเก่ง อยู่รว่มกันในสังคมได้อย่าง

มีความสุข คุณครูท่ีเกษียณอายุราชการท้ัง 6 ท่านน้ีได้ปฏิบัติ

หน้าท่ีด้วยความอุตสาหะ วิริยะ ซ่ือสัตย์สุจริต อดทน อยู่ใน

ระเบียบวินัย นับเป็นผู้ท่ีสร้างคุณูปการต่อแผ่นดินท่ีสมควร

ได้รบัการยกย่องสรรเสรญิเป็นอย่างยิ่ง ในวันท่ี 1 ตุลาคมนี้ 

ทุกท่านจะมีโอกาสได้พักผ่อน มีเวลาส่วนตัวมากข้ึนสามารถ

ด าเนินชีวิตส่วนตัวได้อย่างอิสระมากกว่าเดิม  ได้มีโอกาส             

ท าในส่ิงท่ีตนเองรกัมากข้ึน

ในโอกาสนี้ กระผมต้องขอขอบคุณ คุณครูผู้เกษียณอายุราชการทุกท่านท่ีได้ร่วมแรง

ร่วมใจปฏิบัติหน้าท่ี ท่ีผ่านมาตลอดอายุราชการอย่างเต็มก าลังความสามารถ ในโอกาส

เกษียณอายุราชการครั้งน้ี นับเป็นวาระแห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจย่ิงท่ีทุกท่านซ่ึงเป็น

ก าลังส าคัญในการผลักดันโรงเรยีนฤทธิยะวรรณาลัยให้มีความเจรญิก้าวหน้ามาโดยตลอดน้ัน 

สมควรได้รบัการยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นแบบอย่างให้แก่ครูรุน่ใหม่ต่อไป กระผมขออวยพร

ให้ทุกท่านด าเนินชีวิตหลังเกษียณอายุราชการอย่างมีคุณภาพ มีคุณค่า โดยท าส่ิงท่ีท่านรัก 

ขอให้ดูแลตนเอง ออกก าลังกาย ดูแลลูกหลาน ดูแลจิตใจ เพ่ือให้ทุกท่านมีสุขภาพกาย 

สุขภาพจติท่ีแข็งแรง พบแต่ความสุขกาย สุขใจ ปรารถนามุ่งหวงัส่ิงใดขอให้ได้ตามสมปรารถนา

ทุกประการ

นายนพดล   อารมณ์รตัน์

รองผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารงานบุคคล

โรงเรยีนฤทธิยะวรรณาลัย



ค ำนิยม
ในทุกปีท่ีผ่านมา วันท่ี 30 กันยายน ถือเป็นวาระ

การเกษียณอายุราชการของคุณครูท่ีท างานครบอายุ

ราชการ นับว่าเป็นเกียรติประวัติของการรบัราชการเป็น

อย่างย่ิง ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาท างานปฏิบัติหน้าท่ี

อย่ า ง เ ต็ มภ าค ภู มิ  ส ร้ า งผลง าน  ส ร้ า ง ส่ิ ง ดี  ๆ                          

ท่ีมีประโยชน์ให้แก่การศึกษา จึงเป็นบุคคลท่ีควรได้รับ

การยกย่องท่ีสุด กลุ่มบริหารวิชาการขอแสดงความ

ขอบคุณอย่างจริงใจ ท่ีคุณครูทุกท่านได้สร้างผลงาน                   

ท่ีมีคุณค่าและประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อบุคคล

ท่ัวไปและลูกศิษย์ และคุณค่าแห่งความดีของคุณครู                

ทุกท่านจะคงอยู่ตลอดไป 

โอกาสน้ี ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท่ีคุณครูเคารพนับถือ                   

โปรดประทานพร ให้คุณครูทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพ

พลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ และมีจติใจท่ีแจม่ใสตลอดไป

นายวรีะ  กงถัน

ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารวชิาการ

โรงเรยีนฤทธิยะวรรณาลัย



ค ำนิยมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
มือท่ีเคยเชยชอล์กแท่งงามงด เคยจรดจดกระดานจนหดหาย

ชอล์กท่ีเคยแท่งสมบูรณ์ก็กลับกลาย เปรยีบกับสายราชการงานเป็นครู

ชอล์กเสน่ห์เล่ห์เรณูผู้อุทิศ ท่านขีดศิษย์เขียนศาสตรอ์ย่างงามหรู

ด้วยวจิติรพิศด้วยใจด้วยเอ็นดู ควรเชิดชูคุรุชนคนท างาน

ชอล์กฉลุจุฑามาศปราชญ์คณิต ฉลุศิษย์ฉลุวชิชาอย่างอาจหาญ

ครูผู้ส่ังผู้สอนเสรมิเพ่ิมความชาญ เป็นต านานฤทธิยาพาเรอืงรอง

ชอล์กลอออรพินท์ประทินจติ วาดทางศิษย์สรรค์ทางช่วยด้วยสมอง

แม้ศิษย์หลงศิษย์ล้มครูประคอง น่ายกย่องผองคุณครูผู้กรุณา

ชอล์กหลากสีชุลีพรสุดอ่อนช้อย แต่งศิษย์น้อยแต้มศิษย์หน่อยค่อยหรรษา

เป็นสีสันปันสรา้งสุขแก่ศิษยา น้อมบูชามานาจติคิดเทิดทูน

ชอล์กแท่งปรุสุพรรตัน์จรสัแสง คอยชี้แจงแคลงช่วยแจง้บ่เคยสูน

แม้ศิษย์ช้าชอล์กแท่งน้ียังเก้ือกูล ศิษย์อาดูรพูนเทวษเหตุครูไกล

ชอล์กเลอค่าวชริาสายฟ้าสถิต ประสิทธิ์สอนประสาทสรา้งทางวสัิย

สาดแสงผ่องฟากฟ้าสุราลัย ส่องฤทัย ฤ ทางศิษย์จติเมตตา

ความเป็นครูเดินทางเหมือนอย่างชอล์ก หลายส่ิงบอกถึงเวลาแล้วครูจา๋

มือท่ีเคยจบัชอล์กต้องอ าลา ฤทธิยาอาลัยครูคุรุสดุดี

ฉัตรนิทรทิธิพล

(นายเฉลิมพล  ทองม)ี

กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย



ค ำนิยมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม

ใต้รม่ไม้ ชายคา ฟ้าเหลืองนี้ หกสิบปี เชิดชูครู คือผู้ให้

เกียรติศักด์ิศร ีความดีงาม นามวไิล จารกึไว ้ในฤทัย อาลัยลา

เสียสละ ประสบการณ์ ผ่านชีวติ อุ่นไอจติ คิดถึง คะนึงหา

วนัเกษียณ เวยีนบรรจบ ครบเวลา คงคุณค่า สงา่งาม อุดมการณ์ 

ขออ านาจ ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ ฤทธิยะ องค์สยาม เทวาพระ อธิษฐาน

อายุยืน ชื่นสุขสันต์ ดลบันดาล รอ้ยรกับาน นานเท่าใด ไม่รูโ้รย

ด้วยรกัและห่วงใย...จากใจครูสังคมฯ

กลุ่มสาระการเรยีนรูสั้งคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม

ค ำนิยมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคนนนลยี
เน่ืองในโอกาสการเกษียณอายุราชการของคุณครูท้ัง 6 ท่าน ท่านได้ปฏิบัติราชการ 

สร้างผลงานท่ีมีประโยชน์ เสียสละ ท้ังแรงกาย แรงใจ ก าลังทรัพย์ และทุ่มเท ใส่ใจ                            

แก่โรงเรียนเป็นอย่างมาก ท่านได้ส่งเสริม สนับสนุน ปลูกฝังจิตส านึกในด้านต่าง ๆ ให้กับ

นักเรยีนและเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับบุคลากรในโรงเรยีน เป็นครูท่ีน่าเคารพ ยกย่อง อีกท้ังยัง

เป็นแบบอย่างท่ีดีในด้านการท างาน ท าให้โรงเรยีนมีชื่อเสียงและเป็นท่ีไวว้างใจของผู้ปกครอง

จากการปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอนของครูท้ัง 6 ท่าน ท่านมีความเอาใจใส่นักเรียน                      

มีความรัก เมตตาต่อลูกศิษย์ทุกคน มีความเพียรพยายามในการสอนแม้จะอยู่ในช่วง

สถานการณ์ท่ีต้องสอนออนไลน์และอยู่ในช่วงใกล้เกษียณแต่ท่านก็ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มท่ี 

ใน โอกาส ท่ีทุก ท่ าน เกษียณอายุราชการ  ขออ านาจ คุณพระศรีรัตนตรัย                                  

และส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ ท่ีท่านเคารพนับถือโปรดประทานพร ให้ท่านประสบแต่ความสุข ความเจรญิ                        

มีสุขภาพ แข็งแรง สมบูรณ์ และมีพลังตลอดไป

กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี



ค ำนิยมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ
Best wishes for a very happy retirement. Thank you for everything 

you've done for our school directly and indirectly; it has been an honor and              

a privilege to work with you. You're also a wonderful teacher. We truly 

appreciate everything you did for us over the years. You will be missed .                    

I hope that you have something wonderful planned. Congratulations on your 

retirement!

Foreign Language Department

尊敬的老师：

感谢您用自己的生命之光，照亮了我们人生的旅途，师恩难忘，我们

永记于心。

Dear teachers,

Thank you for illuminating our journey of life with your own light of life. We 

will never forget the Shien and we will always remember it in our hearts.

Chinese Language Program

定年おめでとうございます。今日まで長い間、大変にお疲れ様でし

た。間もなく、皆様は還暦を迎え、新たな生活を始めようとされて

います。皆様が今後ご自由で、余裕のある生活を楽しまれ、ますま

すお元気であられるよう、願っております。乾杯

Japanese Language Program



ค ำนิยมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ
A l’occasion de ton départ à la retraite

En ce jour de départ à la retraite méritée

Tous tes collègues et amis veulent te féliciter

Te dire adieu et à bientôt avec des mots d’amitié

Te souhaiter le meilleur et une bonne vie de retraité.

Te voir partir aujourd’hui, nous plonge dans l’émotion

Tu as été un collègue fabuleux, plein d’attention.

Un professionnel investi et bienveillant.

Plus que des collègues, des ami si gentilles.

French Language Program

Kính thưa quý thâỳ cô gia ́o.

Chúng em xin gửi lời tri ân đe ̂ń quý vị thâỳ cô đa ̃ tận tâm dạy dô ̃chúng em

ne ̂n người, soi sáng chúng em tre ̂n bước đường tìm kie ̂ḿ tri thức. Công lao

thâỳ cô chúng em se ̃ vâñ mãi ghi nhớ.

Vietnamese Language Program



ค ำนิยมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
หางนกยูงยืนตระหงา่นผ่านแดดฝน มิเคยบ่นผลิช่อล้อลมหนาว

ฝืนอดทนซึมซับรบัเรือ่งราว ก่ีหม่ืนคราวมิท้อต่อชะตา

เปรยีบคุณครูผู้รกัในศักด์ิศรี อุทิศพลีเพ่ืองานการศึกษา

เทียนหนึ่งเล่มส่องสวา่งทางปัญญา ศิษย์ท่ัวหน้าได้รูเ้พราะครูเพียร

ถึงก าหนดครบวาระลาพักผ่อน เส้นทางจรตอนเกษียณเวยีนมาหา

นามคุณครูผู้ยิ่งใหญ่ยังเลิศหล้า  ลูกศิษย์พามุทิตาต่างชืน่ชม

ขอไตรรตัน์คุ้มครองให้ผ่องใส          ท้ังกายใจไรทุ้กข์เป็นสุขสม

แผ่รม่เงาให้ศิษย์ชื่นรืน่อารมณ์          ชนนิยมเทิดค่าบูชาครู

นายอนันต์ พาหา  

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์

ค ำนิยมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ

รอ้ยรกัถักทอใจ สานสายใยมุทิตา

แด่ผู้ทรงคุณค่า                 วนัอ าลาอาชีพครู

ครูอรพินท์ยนิดียิ่ง     งามเพรศิพริง้ครูเรณู

ขอน้อมวนัทาครู              ขอเชิดชูปูชนีย์

ครูจุฑามาศปราชญ์วชิา  ครูวชิราแพรวผ่องศรี

ต้นแบบของครูดี               เอื้ออารรีกัการสอน

ครูสุพรรตัน์สุขสดใส     โฉมไฉไลครูชุลีพร

แม่แบบบุคลากร                ล ้าเลิศค่าฤทธิยะวรรณาลัย

กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชีพ



ค ำนิยมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
การท างานจนครบเกษียณอายุราชการน้ัน นับเป็นเกียรติประวติัของบุคคล ท่ีรบัราชการ ถือวา่ท่านได้บรรลุ

ภารกิจของท่านแล้ว  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คุณครู ได้ปฏิบัติราชการและได้สรา้งผลงานที่มีประโยชน์แก่โรงเรยีน

เป็นอย่างมาก น่ันคือการปฏิบัติภารกิจความเป็น “ครู”ภารกิจท่ีย่ิงใหญ่เป็นภารกิจท่ีต้องตรากตร า เน่ินนาน                             

และท าต่อเน่ืองจนครบวาระสมบูรณ์น้ัน แสนยากย่ิงกวา่  

คนเป็นครู คือ ผู้แบกรับภาระที่หนัก เพราะต้องเป็นผู้สร้างคนรุ่นใหม่ให้แก่สังคม กวา่จะเห็นดอกผลที่ตน

สรา้งก็ต้องใช้เวลาอีกหลายปี รุน่แล้วรุน่เล่าที่ผลิดอกออกผลไป  คนเป็นครูจงึเป็นผู้สมควรได้รบัการยกย่องที่สุด

ผมขอแสดงความขอบคุณ ที่ครูเกษียณทุกท่านในปีนี้ได้สร้างผลงานที่มีคุณค่า  และประพฤติตน                        

ด้วยความซือ่สัตย์ สุจรติ มีจรยิธรรมและคณุธรรม ถือเป็นแบบอย่างท่ีดี ต่อบุคคลท่ัวไปและลูกศิษย์ของท่านสืบต่อไป

โอกาสน้ี ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย และส่ิงศักด์ิสิทธิ์ ท่ีท่านเคารพนับถือโปรดประทานพร ให้ท่าน                    

และครอบครวัประสบแต่ความสุข ความเจรญิ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ และมีจติใจที่แจม่ใสตลอดไป"

นายโชติพงษ์ วมิะลิน

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรูศิ้ลปะ

ค ำนิยมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ
การท างานจนครบเกษียณอายุราชการน้ัน นับเป็นเกียรติประวัติของบุคคลท่ีรับราชการ  การส้ินสุด

ระยะเวลาปฏิบัติราชการถือวา่ท่านได้บรรลุภารกิจการปฏิบัติราชการของท่านแล้ว  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ท่านได้

ปฏิบัติราชการ และได้สรา้งผลงานท่ีมีประโยชน์เป็นอย่างมาก   

คุณครู ท้ัง 6 ท่าน ล้วนเป็นก าลังส าคัญเป็นพลังที่ช่วยขับเคล่ือนให้  “โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย” 

เจรญิก้าวหน้าด้วยม่ันคง  ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาทุกท่านปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความพากเพียร วริยิะ อุตสาหะ มีไมตรจีติ 

และอุทิศตน ให้กับการท างานอย่างเต็มก าลัง เต็มเวลา  เต็มความสามารถรู้สึกดีใจ และภูมิใจที่ได้มีโอกาสร่วมงาน                  

กับทุกท่าน

บัดนี้ถึงก าหนดเวลาตามระเบียบราชการที่ทุกท่านจะต้องเกษียณอายุ เพ่ือพักผ่อนหรือประกอบกิจอื่นๆ   

ตามควรแก่สุขภาพ  ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย และส่ิงศักด์ิสิทธิ์ท่ีทุกท่านเคารพนับถือ และคุณงามความดี                           

ท่ีได้ส่ังสมมาโดยตลอด  จงดลบันดาลให้ทุกท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุข สดช่ืน สุขภาพแข็งแรง เป็นท่ีรัก                    

ของลูกหลานและญาติมิตรตลอดไป

ด้วยความรกัและปรารถนาดี

กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา



ค ำนิยมกลุ่มกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
คืนวนัผ่าน นานเน่ิน ท่ีเดินก้าว ผ่านเรือ่งราว มากมาย  ผ่านปัญหา  

ท าหน้าท่ี มิหวงัผล  ด้วยศรทัธา ส่งแก้วตา คือศิษย์รกั ถึงหลักชัย

กาลเกษียณ เวยีนถึง งานจงึหยุด ใช่ส้ินสุด ความเป็นครู ผู้ยิ่งใหญ่

ยังคงรกั   เมตตา   เหนือส่ิงใด หวงัเด็กไทย  ก้าวไกล พัฒนา

เป็นแบบอย่าง วางตน  ในหน้าท่ี คุณความดี  คงเห็น เด่นล ้าค่า

หกสิบปี ถูกก าหนด ด้วยเวลา บรรจบมา วนถึง  จงึอาลัย 

ขออัญเชิญ พระไตรรตัน์  บุญฤทธ์ิ เทพสถิตย์ จอมภพ  สบสมัย

ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ  โปรดช่วย อ านวยชัย ปัดป้องภัย   สุขสดใส ทุกนาที

เจรญิทรพัย์  เจรญิลาภ  เจรญิยศ เจรญิเกียรติ  ปรากฏ  เจรญิศรี

ฉวลัีกษณ์  พิลาภล ้า  รุง่มณี น้อมพรนี้  แด่ท่านครู  ผู้เกษียณ..เทอญ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน

ค ำนิยมกลุ่มงำนแนะแนว

ต้นสาเกยืนตระหงา่นผ่านแดดฝน มิเคยบ่นผลิช่อล้อลมหนาว

ฝืนอดทนซึมซับรบัเรือ่งราว ก่ีหม่ืนคราวมิท้อต่อชะตา

เปรยีบด่ังครูปูชนีย์ท้ังหกท่าน ท่ีมุ่งม่ันสรรค์งานการศึกษา

ดุจแสงเทียนส่องสวา่งทางปัญญา ศิษย์ท่ัวหน้าได้รูเ้พราะครูเพียร

ถึงก าหนดครบวาระลาพักผ่อน เส้นทางจรมาครบพลันวนัเกษียณ

ผ่านหนทางท่ีทุ่มเทเพ่ือโรงเรยีน สอนอ่านเขียนสัมฤทธ์ิผลคนชื่นชม

ขอไตรรตัน์คุ้มครองให้ผ่องใส ท้ังกายใจไรทุ้กข์เป็นสุขสม

แผ่รม่เงาฤทธิยะรืน่อารมณ์ ชนนิยมเทิดค่าบูชาครู

จากใจ งานแนะแนว โรงเรยีนฤทธิยะวรรณาลัย

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔



ค ำนิยมงำนนภชนำกำร

ค ำนิยมกลุ่มงำนพยำบำล

30 กันยา ถึงเวลา

ครู  6 ท่าน ต้องเกษียณ

วนัเวลาน้ันผันเปล่ียน 

ความเป็นครูยังคงอยู่

ตลอดไปมิจางหาย 

แบบอย่างความงดงาม

งามกรยิา งามมารยาท

ความเอ้ืออารยี์ มีน ้าใจ

ด ารงไว ้ซ่ึงความดี

ด้วยรกัและผูกพัน

คะนึงหาทุกวนัคืน

งานโภชนาการ  โรงเรยีนฤทธิยะวรรณาลัย

วนัเดือนเคล่ือนอีกครา ถึงเวลากาลเกษียณ

ท างานด้วยพากเพียร สอนอ่านเขียนศิษย์ของครู

เชี่ยวชาญคณติศาสตร์ จุฑามาศและเรณู

อังกฤษน้ันรอบรู้ วชริาการนัตี

ลีลาศเจดิจรสั สุพรรตัน์รูว้ธิี

ธุรกิจการบัญชี ชุลีพร อรพินท์

กราบครูผู้ส่ังสอน อีกขอพรจากเทวนิทร์

ทุกข์ภัยมลายส้ิน เกษมสุขทุกเวลา

กษิณาคารวะ ฤทธิยะมุทิตา

รอ้ยกรองอักษรา น้อมวนัทาบูชาครู

นายฉัตรชัย  นุชเจรญิผล

หัวหน้างานอนามัยโรงเรยีน



รำยนำมคณะครูผู้เกษียณอำยุรำชกำร
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564

1. ครูเรณู วุฒิวชิญานันต์
กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์

2.   ครูจุฑามาศ บุญฉลอง
กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์

3. ครูอรพินท์ เองมหัสสกุล
กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชีพ

4. ครูชุลีพร เดชพร
กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชีพ

5. ครูสุพรรตัน์ วริยิพรพันธุ์
สาระการเรยีนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา

6. ครูวชริา กุดแถลง
สาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ















อุ่นรกัสามัคคี รวมฤดีพ่ีน้องกัน

ทรงจ าสายสัมพันธ์ ขวญัครุมุทิตา

ประจกัษ์เกียรติศักด์ิศร ีงามความดีมีคุณค่า

เพ่ือศิษย์จติเมตตา สมสงา่ทิวากาล

เกษียณหกคุณครู เชิดชูไวใ้นดวงมาน

สุขสันต์พรบันดาล ผ่านพ้นทุกข์โรคาภัย

เรณูจุฑามาศ ศาสตรค์ณิตเคยชิดใกล้

เรงิรา่พลานามัย สุพรรตัน์ยืนหยัดมา

อรพินท์ชุลีพร สอนการงานนานหนักหนา

อังกฤษวชิรา บ้านฟ้าเหลืองเมืองมารดร

ครูสุชานันท์ ตุลวรรธนะ

ผู้ประพันธ์

มุทิตำคำระวะ




