
 

 

 
ค าสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 

ที่ 8/2558 
เรื่อง   ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ส านักงาน ไปราชการ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา ก าหนดจัดศึกษาดูงานโรงเรียนเชียงคาน          
อ าเภอเชียงคาน และศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดเลย ในระหว่างวันที่ 27 – 30 มกราคม  พ.ศ. 2558 ทั้งนี้
เพ่ือเป็นการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ส านักงาน ให้ด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามโครงการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก ประจ าปีงบประมาณ 2558 ดังนั้นอาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 39 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการและมาตราที่ 27 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคคลการศึกษา พ.ศ. 2547  จงึแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่
ส านักงาน และพนักงานขับรถยนต์ไปราชการ ตามวัน-เวลา และสถานที่ดังกล่าว ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 
 ฝ่ายบริหาร 

1. นายเลิศศิลป์  รัตนมุสิก 
2. ว่าที่ พ.ต.ฐณบดินทร์ รัตนวิชัย 
3. นายโกวิท    มาตย์สาลี 
4. นายเผด็จ    อุทุมสกุลรัตน์ 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
1. นางณัฐนันท์  รัมมะเดช 
2. นางสาวพราว  พาหอม 
3. นางสาวฉวีวรรณ แสงสุรีย์กุลกิจ 
4. นางสุวิมล  ชุมสาย ณ อยุธยา 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
1. นางสาวอ าไพ  พาโคกทม 
2. นางสาวปณยา  แพร่เจริญวัฒนา 
3. นางสาวณัฐณิชา บุญเกตุ 
4. นางสาววิภาดา  คล้ายนิ่ม 
5. นางสาวเจนจิรา  สรสวัสดิ ์
6. นางสาวนาถพร  มูลจันทร์ 
7. นางสาวรัตนานุสรณ์   ครองศักดิ์ 
8. นางสาวศศิธร  นามไธสง 
9. นางสาวอารีรัตน์ แคล่วคล่อง 
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 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
1. นางขวัญตา  ปฏิเวธวิทูร 
2. นางวาสนา  ไชยยงยศ 
3. นางสาวชญานี  วจนะศิริ 
4. นางมาลิน  จันทร์แสง 
5. นางสาวอุบล  บุญชู 
6. นายประสพสุข  ศรีวันนู 
7. นางสาวอัจฉรา  ภักดีรัตนภาคย์ 
8. นายเรวัตต์  นกสว่าง 
9. นางสาวกชพร  อารัชกุล 
10. นางสาวสุภาวด ี สอาดดิษฐ์ 
11. นางสาวพูนศรี  สร้อยเสน 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
1. นางสาวยุรี  ปิยะตันติ 
2. นางสาวจันทมาศ บัวจันทร์ 
3. นายมโนธรรม  ทองมหา 
4. นายทองฉัตร  ไรนุ่น 
5. นายมาโนชญ์  มูลทรัพย์ 
6. นายสุริวิพัฒน์  ปะวะเค 
7. นายสุรพล  กาญจนเวโรจน์ 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 
1. นายเลิศชัย  เกตุพิทยา 
2. นายพีรพงษ์  ดาระกะมาศ 
3. นางดวงเดือน  คงสุข 
4. นางสาวสุภาพร  งาเฉลา 
5. นายธนวิทย์  วิกระยิน 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา 
1. นางสาวยุวดี  เสือใหญ่ 
2. นางยุพดี  บุญบงการ 
3. นายทรงพรต  เชื้อภักดี 
4. นางสาวจารุนิภา ภู่สวัสดิ ์
5. นายสุภวัชร  ชาติการุณ 
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 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
1. นางศิริลักษณ์  ประจ าแท่น 
2. นางปราณี  วีระหงส์ 
3. นางสาวศิริลักษณ์ เพ็งถมยา 
4. นางนฤมล  มุสิเกตุ 
5. นางสาวเนาวรัตน์ อินทวงษ์ 
6. นายอ านาจ  สิงห์ทอง 
7. นางสาวนันทิดา  ทวีโชคมีทรัพย์ 
8. นางวันทนา  แดงประเสริฐกุล 
9. นายประชาธิป  ใจกล้า 
10. นางสาวมนัสภรณ์  แก้วตา 
11. นายวิรัตน์  เปลี่ยมไธสง 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
1. นางทัศนารี  อ่อนสุข 
2. นางธนวรรณ  โสดา 
3. นายนวเรศ  เสนคุ้ม 
4. นางสาวสตรีรัตน์ เจนนพกาญจน์ 
5. นางสาวรัชกุล  แสนปัญญา 
6. นางสาวอรวรรณ เทียนธวัชกุล 
7. นางสาวกัลยา  ออมสิน 
8. นางสาวตวงศรณ์ องอาจ 
9. นางสาวปิยภัทร  เรืองโรจน์ 
10. นางสาวทารินทร์ นาคสร้อย 
11. นางสาวสิวล ี  บุญวัฒน์ 
12. นางสาวปฏิมา  อัมพะเศวต 
13. นายนิพนธ์  แสงทอง 
14. นางสาวสุพัตรา  ศิริพัฒน์ 
15. นางสาวอ าภาพร วงษ์ขันธ์ 
16. นางสาวฐิตินรี  มงกุฎสุวรรณ 
17. Miss Zhangfan 

 

 กลุ่มพัฒนาผู้เรียน 
1. นางอุราวรรณ   ตั้งโสภณ 
2. นางสาวพรพรรณ เจริญพิบูล 
3. นายพลวิเดช  ดนัยดุริยะ 
4. นางสาวจุฑารัตน์ อนันต์ 
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 เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
1. นางสาววรางคณา ชาวน่าน 
2. นางสาวธันยพร  เจริญยิ่ง 
3. นายชยกฤต  ค าเมืองคุณ 
4. นายพงศ์พญา  แก้วประทุม 
5. นางสาวอัญมณี  สุมาตรา 
6. นางสาวรัตนาภรณ์ ภูผา 
7. นางสาวอัจฉราภรณ์ เมืองโคตร 
8. นางสาววิไลพร  จอมพล 
9. นางสาวเนาวรัตน์ ลักษณาการ 
10. นายวรวัฒน ์  เพชรไกศรี 
11. นายสมพร  ชัยวงษ์ 
12. นายพงศ์พิพรรธ  จิรกิตตยากร 

 
  

สั่ง  ณ  วันที่   7 มกราคม  พ.ศ. 2558 

 

  (นายเลิศศิลป์  รัตนมุสิก) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

 
 


