
 

 

 
ค าสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 

ที่  106/ 2558 
เรื่อง   ให้ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา ครูอัตราจ้าง  

เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาครูที่ปรึกษา”  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ก าหนดจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ
พัฒนาครูที่ปรึกษา” ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซ่ึงสอดคลองกับแผนปฏิบัติการของโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ประจ าปีงบประมาณ 2558 ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียน ทั้งนี้เพ่ือเป็นการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
ให้จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ดังนั้นอาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา 39 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการและมาตราที่ 27 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ        
บุคคลการศึกษา พ.ศ. 2547  จึงแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูอัตราจ้าง เข้ารับ      
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามวัน-เวลา และสถานที่ดังกล่าว ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 
 

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

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
1. นางสาวทิพรสย์  ระโหฐาน 
2. นางณัฐนันท์  รัมมะเดช 
3. นางประชุมพร  จันทรคีรี 
4. นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์ 
5. นางสาวพราว  พาหอม 
6. นางสาวฉวีวรรณ แสงสุรีย์กุลกิจ 
7. นางสุวิมล  ชุมสาย ณ อยุธยา 
8. นางสาวอริสา  บุตรดามา 
9. นางสาวฮาดีหม๊ะ แวดะสง 
10. นางสาววิจิตรา  รอดหยู 
11. นายเลอพงศ์  จันสีนาก 
12. นางสาวธารทิพย์ เขินค า 
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 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
1. นายกีรติ  ศุภภัคว์รุจา 
2. นางจิราภรณ์  วราชุน 
3. นายธานินทร์  รมยศิริไทย 
4. นางสาวปณยา  แพร่เจริญวัฒนา 
5. นางสาวนัดธิดา  นวลศรี 
6. นางสาวอ าไพ  พาโคกทม 
7. นางศรัญย์รัชต์  แก้ววิมล 
8. นางสาวศากุน  เทียนทอง 
9. นางสาวณัฐณิชา บุญเกตุ 
10. นางมัณฑนา  เลิศเสรีพัฒนกุล 
11. นางสาววิภาดา  คล้ายนิ่ม 
12. นางสาวศศิธร  นานไธสง 
13. นางสาวอารีรัตน์ แคล่วคล่อง 
14. นางสาวเจนจิรา  สรสวัสดิ ์
15. นางสาวนาถพร  มูลจันทร์ 
16. นางสาวรัตนานุสรณ์   ครองศักดิ์ 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
1. นางสาวอุบล  บุญชู 
2. นางขวัญตา  ปฏิเวธวิทูร 
3. นางพัชรินทร์  จันทร์ประเสริฐ 
4. นางวาสนา  ไชยยงยศ 
5. นางสาววันทนา  กิติทรัพย์กาญจนา 
6. นายสิริชัย  โชติกมณิย์ 
7. นางสาวชญานี  วจนะศิริ 
8. นางมาลิน  จันทร์แสง 
9. นางสาวอัจฉรา  ภักดีรัตนภาคย์ 
10. นายเรวัตต์  นกสว่าง 
11. นางสาวศันสนีย์  เหลื่องประภาศิริ 
12. นางกัลยา  ม่วงมั่น 
13. นางสาวกชพร  อารัชกุล 
14. นางสาวสุภาวด ี สอาดดิษฐ์ 
15. นางสาวพูนศรี  สร้อยเสน 
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 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
1. นายมโนธรรม  ทองมหา 
2. นางนิตยา  มหาเปารยะ 
3. นางบุษกร  เมืองเรืองวิทย์ 
4. นางสาวยุรี  ปิยะตันติ 
5. นายเกตุ  โพธิ์น้อย 
6. นางสมคิด  ลอยฟ้า 
7. นางสาวจันทมาศ บัวจันทร์ 
8. นายทองฉัตร  ไรนุ่น 
9. นายกิตติคุณ  จันทะโมคา 
10. นายมาโนชญ์  มูลทรัพย์ 
11. นายอุดม  จิรกิตตยากร 
12. นางสาวนิ่มนวล  เกตุจันทร์ 
13. นายสุริวิพัฒน์  ปะวะเค 
14. นายสุรพล  กาญจนเวโรจน์ 
15. ว่าที่ ร.ต. อภิลักษณ์ ช านาญฤทธิ์ 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 
1. นายเลิศชัย  เกตุพิทยา 
2. นายพีรพงษ์  ดาระกะมาศ 
3. ว่าที่ ร.ท.บุรินทร์ ตั้งโสภณ 
4. นางดวงเดือน  คงสุข 
5. นางพวงเพ็ญ  เต๊ะขันหมาก 
6. นางเสวิกา  เอ้ือพอพล 
7. นางสาวสุภาพร  งาเฉลา 
8. นายสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร 
9. นายธนวิทย์  วิกระยิน 

 

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

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
1. นางสาวอรทัย  จันทรังษี 
2. นางธนวรรณ  โสดา 
3. นายนวเรศ  เสนคุ้ม 
4. นางสาวสตรีรัตน์ เจนนพกาญจน์ 
5. นางทัศนารี  อ่อนสุข 
6. นางสาวรัชกุล  แสนปัญญา 
7. นางสาวอรวรรณ เทียนธวัชกุล 
8. นางสาวแรกรัก  บุญอยู่ 
9. นางสาวกัลยา  ออมสิน 
10. นางสาวตวงศรณ์ องอาจ 
11. นางสาวปิยภัทร  เรืองโรจน์ 
12. นางสาวทารินทร์ นาคสร้อย 
13. นางสาวสิวล ี  บุญวัฒน์ 
14. นางสาวปฏิมา  อัมพะเศวต 
15. นายนิพนธ์  แสงทอง 
16. นางสาวสุพัตรา  ศิริพัฒน์ 
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 กลุ่มพัฒนาผู้เรียน 
1. นางอุราวรรณ   ตั้งโสภณ 
2. นางสาวพรพรรณ เจริญพิบูล 
3. นายพลวิเดช  ดนัยดุริยะ 
4. นางสาวจุฑารัตน์ อนันต์ 
5. นางสาวเมษา  แสงตรง 

 

  สั่ง  ณ  วันที่   22 เมษายน  พ.ศ. 2558 

 
 

  (นายเลิศศิลป์  รัตนมุสิก) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

 
 
 


