
 

 

 
ค าสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 

ที่  182/2558 
เรื่อง   ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ส านักงาน  

และพนักงานขับรถยนต์ไปราชการ 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 ด้วยโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ก าหนดจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาครู ครูอัตราจ้าง 
ตามโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ (ครั้งที่ 2) ซึ่งสอดคลองกับแผนปฏิบัติการ
ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ประจ าปีงบประมาณ 2559 ตามโครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 1-3 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ทั้งนี้เพ่ือเป็นการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง
ระบบให้จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  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. นายรัตนะ  บัวรา 
3. นายโกวิท    มาตย์สาลี 
 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
4. น.ส.ทิพรสย์ ระโหฐาน 
5. นางณัฐนันท์ รัมมะเดช 
6. น.ส.นาตยา  นะวะมะวัฒน์ 
7. น.ส.ฉวีวรรณ แสงสุรีย์กุลกิจ 
8. น.ส.พราว  พาหอม 
9. น.ส.ฮาดีหม๊ะ แวดะสง 
10. น.ส.วิจิตรา  รอดหยู 
11. นายเลอพงศ์  จันสีนาก 
12. น.ส.ธารทิพย์ เขินค า 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
13. นายกีรติ  ศุภภัคว์รุจา 
14. นางจิราภรณ์ วราชุน 
15. น.ส.ปณยา  แพร่เจริญวัฒนา 

16.น.ส. อ าไพ.../ 



16. น.ส.อ าไพ  พาโคกทม 
17. น.ส.ศากุน  เทียนทอง 
18. นางมัณฑนา เลิศเสรีพัฒนกุล 
19. น.ส.ณัฐณิชา บุญเกตุ 
20. น.ส.วภิาดา  คล้ายนิ่ม 
21. น.ส.อารีรัตน์ แคล่วคล่อง 
22. น.ส.ศศิธร  นานไธสง 
23. น.ส.เจนจิรา สรสวัสดิ ์
24. น.ส.นาถพร มูลจันทร์ 
25. น.ส.รัตนานุสรณ์   ครองศักดิ์ 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
26. น.ส.อุบล  บุญชู 
27. นายสิริชัย  โชติกมณิย์ 
28. นางขวัญตา  ปฏิเวธวิทูร 
29. น.ส.วันทนา กิติทรัพย์กาญจนา 
30. น.ส.ชญาน ี วจนะศิริ 
31. นายเรวัตต์  นกสว่าง 
32. น.ส.กชพร  อารัชกุล 
33. น.ส.อัจฉรา  ภักดีรัตนภาคย์ 
34. นางกัลยา  ม่วงมั่น 
35. น.ส.ศันสนีย ์ เหลืองประภาศิริ 
36. น.ส.สภุาวด ี สอาดดิษฐ์ 
37. น.ส.พูนศรี  สร้อยเสน 
38. นางสาวพัชรา   ภู่สวัสดิ ์  

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
39. นางบุษกร  เมืองเรืองวิทย์ 
40. นายเกตุ  โพธิ์น้อย 
41. นางสมคิด  ลอยฟ้า 
42. น.ส.จันทมาศ บัวจันทร์ 
43. นายมาโนชญ์ มูลทรัพย์ 
44. นายอุดม  จิรกิตตยากร 
45. นายทองฉัตร ไรนุ่น 
46. น.ส.นิ่มนวล เกตุจันทร์ 
47. นายสุริวิพัฒน์ ปะวะเค 

48. นายสุรพล.../ 



48. นายสุรพล  กาญจนเวโรจน์ 
49. ว่าที่ ร.ต. อภิลักษณ์ ช านาญฤทธิ์ 
50. น.ส.ธนกานต ์ สีใหม่ 
51. น.ส.สิริรัตน ์ รักพงษ์ 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 
52. นายเลิศชัย  เกตุพิทยา 
53. นายพีรพงษ์ ดาระกะมาศ 
54. ว่าที่ ร.ท.บุรินทร์ ตั้งโสภณ 
55. นางดวงเดือน คงสุข 
56. น.ส.สภุาพร งาเฉลา 
57. นายสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร 
58. นายธนวิทย์ วิกระยิน 
59. น.ส.ณัฐฑชาพร โอทอง 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา 
60. น.ส.ยุวด ี  เสือใหญ่ 
61. นายสมชาย  คงเสน่ห์ 
62. นายทรงพรต เชื้อภักดี 
63. น.ส.จารุนิภา ภู่สวัสดิ ์
64. นายสุภวัชร  ชาติการุณ 
 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
65. นางปราณี  วีระหงส์ 
66. น.ส.ศิริลักษณ์ เพ็งถมยา 
67. น.ส.นันทิดา ทวีโชคมีทรัพย์ 
68. นายอ านาจ  สิงห์ทอง 
69. น.ส.เนาวรัตน ์ อินทวงษ์ 
70. น.ส.มนัสภรณ์  แก้วตา 
71. นายประชาธิป ใจกล้า 
72. นายวิรัตน์  เปลี่ยมไธสง 
73. นายสมพร  ชัยวงษ์ 
74. นายวรวัฒน ์ เพชรไกรศรี 
75. นางสาวศรินรัตน์ ศุภรักษ์ฐิติกุล  
76. นางสาววิไลพร   จอมพล 
77. นางสาววรางคณา  ชาวน่าน 

กลุ่มสาระการ.../ 
 



 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
78. น.ส.อรทัย  จันทรังษี 
79. น.ส.ปิยภัทร เรืองโรจน์ 
80. น.ส.ทารินทร์ นาคสร้อย 
81. น.ส.อรวรรณ เทียนธวัชกุล 
82. น.ส.สวิล ี  บุญวัฒน์ 
83. น.ส.ตวงศรณ์ องอาจ 
84. น.ส.แรกรัก  บุญอยู่ 
85. นายนวเรศ  เสนคุ้ม 
86. น.ส.จัตตารีย ์ เดชเจริญ 
87. น.ส.วชิุตา  อินไผ่ 
88. น.ส.ปฎิมา  อัมพะเศวต 
89. นายนิพนธ์  แสงทอง 
90. น.ส.สุพัตรา  ศิริพัฒน์ 
91. นายธนวภัทร ์ สุนทรสวัสดิ ์
92. น.ส.มุกระวี  สุยะระ 

 

 กลุ่มพัฒนาผู้เรียน 
93. นางอุราวรรณ ตั้งโสภณ 
94. นายพลวิเดช ดนัยดุริยะ 
95. นายวสวัตติ์  ขายของ 
96. น.ส.เมษา  แสงตรง 

 

 เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
97. นายธิติ    ด ารงคงชื่น   
98. นายชยกฤต   ค าเมืองคุณ  
 

 พนักงานขับรถยนต์ 
99. นายธวัช  สังขพงษ์ 
 

สั่ง  ณ  วันที่   30 มิถุนายน  พ.ศ. 2558 
 
 

  (นายเลิศศิลป์  รัตนมุสิก) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 


