
 

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 
ที่  ๑๐๒ / ๒๕๖๕ 

เรื่อง ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำไปรำชกำร  
กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ 

 
  ด้วยโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” ก ำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ ในระหว่ำงวันที่ ๗ - ๘ เดือนเมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๕  ณ เบลล์ วิลล่ำ รีสอร์ท เขำใหญ่ 
อ ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ   
  เพ่ือให้กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภำพอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตร ๒๗ 
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๓ และค ำสั่งส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ ๑๓๖๕/๒๕๖๐ เรื่อง มอบอ ำนำจกำรอนุมัติกำรเดินทำงไปรำชกำร         
จึงให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีรำยชื่อต่อไปนี้ไปรำชกำร ในวัน เวลำ และสถำนที่ ดังกล่ำว 
   ๑. นำยประจวบโชค    สร้อยสม  ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
   ๒. นำงกำญจนี      เหลืองวัฒนนันท์ รองผู้อ ำนวยกำร 
   ๓. นำงสำววนิดำ     กำบสุวรรณ  รองผู้อ ำนวยกำร 
   ๔. ว่ำที่ร้อยตรีสมรักษ์    แทนลำน  รองผู้อ ำนวยกำร 
   ๕. ว่ำที่ร้อยตรีหญิงกรชนก ธรรมิภักดิ ์  รองผู้อ ำนวยกำร 
   ๖. นำยศักรินทร์     วงษ์แหยม  ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
   ๗. นำยเกษม      เมำลิทอง  ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
   ๘. นำยศุภมงคล     อินทร์สนอง  ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
   ๙. นำยปลื้ม      ปรีชำ   ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
   ๑๐. นำงสุกัลยำ     เสือจ ำศิลป์  ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
   ๑๑. นำยประสพชัย     แน่ประโคน  ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
   ๑๒. นำงจิตรีย์      รุ่งวัฒนำวุฒิรักษ์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
   ๑๓. นำงนงพงำ         อิสสะอำด  ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
   ๑๔. นำงสำวอัจฉรำ    พรรณสุชล  ครูช ำนำญกำร 
   ๑๕. นำงสำวสมำพร    สมสืบ   ครูช ำนำญกำร 
   ๑๖. นำงกันต์ฤทัย     พันธุ์สวัสดิ์  ครูช ำนำญกำร 
   ๑๗. นำงสำวชญำภำ    ลีวรรณ   ครูช ำนำญกำร 
   ๑๘. นำงจิตร์สมำ     สมงำม   ครูช ำนำญกำร  
   ๑๙. นำงสำวจันทนำ    กิ่งพุฒิ   ครูชำนำญกำร 
   ๒๐. นำงสำวจุฑำมำศ    จันทร์มณ ี  ครูช ำนำญกำร 
   ๒๑. นำงสำวพิมพ์ธำดำ   จ ำนงค์บุญรัตน์  ครูช ำนำญกำร 
   ๒๒. นำงจิรฉัตร     สะสมทรัพย์  ครูช ำนำญกำร 
   ๒๓. นำงจุไรภรณ์     พงษ์ไชย  คร ู
   ๒๔. นำงสำวอริยำ     กันทะวงศ ์  คร ู



      ๒๕. นำงสำวนัฐพร     ภูวงษ ์   คร ู
   ๒๖. นำยรัชชุพงษ์     แก้วจันทร์  คร ู
   ๒๗. นำยธีระวัฒน์     เพ็ชรวำรี  คร ู
   ๒๘. นำยพีระศิลป์           เอกฐิน   คร ู
   ๒๙. นำยสุทธิพงษ์     มูลอำษำ  คร ู
   ๓๐. นำงสำวพิมพ์สุภำ    ทรัพย์อยู ่  คร ู
   ๓๑. นำงสำวสกุลทิพย์    ชูพงษ ์   คร ู
   ๓๒. นำงสำวนภัสวรรณ   ชนชนะชัย  คร ู
   ๓๓. นำงสำววิจิตรำ          อ่อนสกุล  คร ู
   ๓๔. นำยภูวดล      ส ำลี   คร ู
   ๓๕. นำงสำวนัฏฐำภรณ์   ใหญ่ยอด  คร ู
   ๓๖. นำยศิวกร      กรึงไกร   คร ู
   ๓๗. นำงสำวพัชญมณฑ์   ทิพย์สง   คร ู
   ๓๘. นำงสำวกิตติกำ    โชคสัมฤทธิ์  คร ู
   ๓๙. นำยเกียรติศักดิ์    กันนิดำ   คร ู
   ๔๐. นำงสำวพิชำมญชุ์   กุศล   คร ู
   ๔๑. นำงสำวภริตำ     โอชำรส  คร ู
   ๔๒. นำงสำวกัลพัตร์        เสรีย์ชัย    คร ู
   ๔๓. นำงสำวศุภสิริ     สอนสิทธิ์  ครูผู้ช่วย 
   ๔๔. นำงสำวทิพย์สุดำ    ทองม ี   ครูผู้ช่วย 
   ๔๕. นำยจตุรพล     แสงอุทัย  พนักงำนขับรถยนต์ 
   ๔๖. นำยอรรคพล     เรืองจันทร์   พนักงำนขับรถยนต์ 
 

ขอให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้บังเกิดผลดี         

ต่อโรงเรียนและทางราชการ 
 

      สั่ง  ณ  วันที่  ๒๓  มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

                                                        (นำยประจวบโชค  สร้อยสม) 
                                   ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายช่ือนั่งรถ   
เดินทางไปราชการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕  

ระหว่างวันที่  ๗ - ๘  เดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

รถยนต์โรงเรียน คันที่ ๑ 
นายจตุรพล  แสงอุทัย  พนักงานขับรถยนต์ 

๑ ผอ.ประจวบโชค  สร้อยสม 
๒ นำงกำญจนี   เหลืองวัฒนนันท์ 
๓ นำยปลื้ม  ปรีชำ 
๔ นำยเกษม  เมำลิทอง 
๕ นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง 
๖ นำงสุกัลยำ  เสือจ ำศิลป์ 
๗ นำยประสพชัย  แน่ประโคน        
๘ นำยวีระวัฒน์  เพ็ชรวำรี 
๙ นำงสำวกิตติกำ  โชคสัมฤทธิ์ 

 
รถยนต์โรงเรียน คันที่ ๒ 

นายอรรถพล  เรืองจันทร์    พนักงานขับรถยนต์ 
๑ นำงสำววนิดำ   กำบสุวรรณ 
๒ ว่ำที่ร้อยตรีหญิงกรชนก  ธรรมิภักดิ์ 
๓ นำงสำวสกุลทิพย์  ชูพงษ์ 
๔ นำงสำวจิรฉัตร  สะสมทรัพย์ 
๕ นำงสำวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย 
๖ นำงสำวกัลพัตร์  เสรีชัย 
๗ นำงจิตรีย์  รุ่งวัฒนำวุฒิรักษ์ 
๘ นำยพีระศิลป์  เอกฐิน 
๙ นำยภูวดล  ส ำล ี

๑๐ นำยเกียรติศักดิ์ กันนิดำ 
 

รถยนต์จ้างเหมา คันที่ ๑ 
๑ นำงนงพงำ  อิสสอำด 
๒ นำงสำวนัฏฐำภรณ์  ใหญ่ยอด 
๓ นำงจุไรภรณ์  พงษ์ไชย 
๔ นำงสำวจุฑำมำศ  จันทร์มณี 
๕ นำงสำวพิมพ์ธำดำ  จ ำนงค์บุญรัตน์ 
๖ นำงสำวพิมพ์สุภำ  ทรัพย์อยู่ 
๗ นำงสำวพิชำมญชุ์  กุศล 



๘ นำงสำวภริตำ  โอชำรส 
๙ นำงสำวจันทนำ  กิ่งพุฒิ 

๑๐ นำงสำววิจิตรำ   อ่อนสกุล 
 
 
 
 

รถยนต์จ้างเหมา คันที่ ๒ 
๑ นำงกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสดิ์ 
๒ นำงสำวสมำพร  สมสืบ 
๓ นำยรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์ 
๔ นำงสำวพัชญมณฑ์  ทิพย์สง 
๕ นำงสำวชญำภำ  ลีวรรณ 
๖ นำยสุทธิพงษ์  มูลอำษำ 
๗ นำงสำวทิพย์สุดำ  ทองมี 
๘ นำงสำวศุภสิริ  สอนสิทธิ์ 
๙ นำงสำวนัฐพร  ภูวงษ์ 

๑๐ นำงสำวอริยำ  กันทะวงศ์ 
 

รถยนต์ส่วนตัว คันที่ ๑ 
๑. ว่ำที่ร้อยตรีสมรักษ์   แทนลำน 
๒. นำงจิตร์สมำ  สมงำม 
๓. นำงสำวอัจฉรำ  พรรณสุชล 
 

รถยนต์ส่วนตัว คันที่ ๒ 
๑. นำยศักรินทร์  วงษ์แหยม 
๒. นำยศิวกร  กรึงไกร 

 
 


